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DRUŽINSKO
molitveno bogoslužje

Slovenski katehetski urad

Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in
naredil vaju bom za ribiča ljudi!«
Mr 1,17

PRIPRAVA
Družina se zbere na svojem običajnem molitvenem mestu. Izberemo voditelja
bogoslužja, njegovega pomočnika, bralca.
Predlogi pesmi:
- Ko Jezus je začel učiti,
- Jezus se ob morju ustavi.

POTEK
Pomočnik voditelja: Danes obhajamo nedeljo ob sklepu tedna molitve za edinost
kristjanov. Trudimo se, da bi bili v naši družini prijatelji med seboj, da bi se spoštovali
in se imeli radi tudi, če si gremo kdaj na živce.
Voditelj: Predlagam, da pred molitvijo drug drugega pogledamo v oči in v srcu
rečemo: »Kako ga/jo vidi Jezus?«
Nekoliko trenutkov tišine – tudi, če je komu nerodno in se nasmiha, nič hudega. V trenutkih
tišine se gledamo.
Voditelj: Z znamenjem križa povabimo Jezusa v našo družino in molimo.
Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Pomočnik voditelja: Ko smo se gledali in se spraševali, kako nas vidi Jezus, kaj
mislite, kaj bi rekel, če bi bil sedaj tukaj med nami kot človek?
Vsi: Se pogovarjamo. Voditelj skrbi za spoštljiv pogovor. tako da drug v drugem iščemo
dobro.
Voditelj: Da, verjetno bi nas pogledal in rekel, da si želi, da bi bili njegovi dobri
učenci. Poslušajmo, kaj o tem pripoveduje današnji evangelij.

Bralec: Iz svetega evangelija po Marku (1,14-20)
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in
govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in
vérujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je
rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže
in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in
njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je
poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
Voditelj: Kaj mislimo, kakšna sta bila Simon in Andrej? Ali sta se kdaj sprla ali
sta bila zelo vestna in skrbna? Kakšna sta bila Jakob in Janez?
Vsi: Se pogovarjamo.
Pri tem naj voditelj usmerja pogovor k ugotovitvi, da so se bratje kdaj gotovo
tudi sprli ali bili različnih misli. Kaj je pri tem pomembno? Da so se znali
drug drugemu tudi opravičiti in odpustiti.
Voditelj: Predlagam, da se v tem tednu trudimo biti čim bolj podobni Jezusu.
Sedaj vsak pogleda svojega desnega soseda, vzame list in pisala ter ga nariše
tako, kot se mu zdi, da ga gleda Jezus. Risbe obesimo v molitveni kotiček in
zmolimo očenaš s prošnjo, da bi znali gledati z Jezusovimi očmi.

DEJAVNOSTI

Duhovne drobtinice - video
(pripravil Jani Družovec)

Kateheza
(pripravila Milena Svetlin)

Spletni puzzle - težji
Spletni puzzle - lažji
Riši piši

Video posnetek o Jezusovi učenki bl.
Lauri, ki goduje 22. januarja

