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Pripomočki: 

-  krstne sveče, 

-  blagoslovljena voda,

-  list papirja in pisalo.

Predlogi za pesmi: družini ljube božične pesmi.

Družina se zbere ob jaslicah, določimo bralca, voditelja

bogoslužja in njegovega pomočnika.

»Brž ko je stopil iz vode, je zagledal
nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je
spuščal nadenj kakor golob.« Mr 1,10

PRIPRAVA

Our Statistics



POTEK
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Zapojmo skupaj. Izberemo eno od družini ljubih pesmi.

Voditelj: Prisluhnimo branju današnjega evangelija.

Bralec: Iz evangelija po Marku (1,7-11)

Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem

vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem

vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko

je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor

golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam

veselje.«

Voditelj: V evangeliju smo slišali, da je bil Jezus krščen v Jordanu. Ob

njegovem krstu se je zaslišal glas, ki je rekel, da je Jezus Božji ljubljeni Sin in

da se ga Bog veseli. Tudi mi smo bili krščeni in tudi nas je bil ob krstu Bog

vesel. Sedaj bomo obnovili obljube, ki so jih v našem imenu ob našem krstu

izrekli naši starši in botri.

Pomočnik: Prižge vsakemu njegovo krstno svečo ali sveče, ki so jih v ta namen

pripravili. 

Voditelj: Goreča sveča, ki jo imamo sedaj vsi v rokah ali pred seboj, kaže

našo željo, da bi bili popolnoma Božji, da bi nas bi Bog vedno vesel. Zato

bomo obnovili izpoved vere in vsak bo odgovarjal zase.

Pomočnik: Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božjih otrok? 

Vsi: Se odpovem.

Pomočnik: Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? 

Vsi: Se odpovem.

Pomočnik: Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha? 

Vsi: Se odpovem.

Pomočnik: Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? 

Vsi: Verujem.

Pomočnik: Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega

Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, trpel, umrl, bi položen v grob in tretji

dan vstal?



Vsi: Verujem.

Pomočnik: Ali verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, v občestvo

svetnikov, v odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje?

Vsi: Verujem.

Voditelj: To je vera Cerkve, to izpovedujemo in po njej živimo po Kristusu

našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Zapojemo pesem.

Voditelj: Sedaj, ko smo izpovedali vero in odpoved hudemu, se lahko

pogovorimo, kaj bomo naredili, da bo teden, ki ga začenjamo, Bogu všeč. Ali je

kakšna vaja ali naloga, ki smo si jo zadali v adventu, taka, da bi jo lahko

ponovili in jo še poglobili ali pa jo bolje opravili?

Vsi: Se pogovarjamo in izberemo eno izmed vaj oz. nalog.

Pomočnik: Izbrano napiše na list papirja in pritrdi na družinsko »oglasno

mesto«.

Voditelj: Da bi izbrano res lahko izpolnjevali, vas bom sedaj pokrižal z

blagoslovljeno vodo.

Vsi pristopimo k voditelju, ki vsakemu na čelo z blagoslovljeno vodo naredi

znamenje križa in ob tem moli: Bog naj te blagoslovi in varuje v imenu

Očeta in Sina in Svetega Duha.

Odgovorimo: Amen.

Ob koncu zapojemo pesem.

Dogovorimo se tudi, koliko časa bomo v hiši še imeli jaslice, saj z nedeljo

Jezusovega krsta zaključujemo božično dobo. V slovenski tradiciji je, da so jaslice

postavljene do svečnice, 2. februarja.



DEJAVNOSTI

VEČER OB FOTOGRAFIJAH

Poiščemo fotografije in druge predmete, ki nas

spominjajo na krst posameznih družinskih

članov. Starši pripovedujejo, kako je potekal krst

otrok, česa se najbolj spominjajo, pa tudi, kaj

vedo o svojem krstu. Naredimo družinsko fotko

in jo s pozdravi pošljemo botrom vseh članov

naše družine.

DRUŽABNI VEČER
Natisnimo predlogo in se igrajmo igro

"zakramenti" ali katero od drugih iger na

povezavi. 

VIDEO KATEHEZA
Na začetku (pripravila s. Ema Alič

RIŠI, PIŠI ...

Križanka

Kateheza (pripravila Milena Svetlin)

Zgodba o Jezusovem krstu (pobarvaj, razvrsti v pravilni vrstni
red in pripoveduj)

http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/pdf_igre_kateheze/zakramenti_igra.jpg
http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/?cat=19
https://www.youtube.com/watch?v=YMabW1NOFCs
https://wordwall.net/resource/9121356
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/01/kateheza_Svetlin.pdf
https://wordwall.net/resource/9121356
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/01/pobarvanka.pdf

