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DRUŽ INSKO 
molitveno bogoslužje Slovenski katehetski urad 



Družina se zbere v molitvenem kotičku. Izberemo voditelja bogoslužja, njegovega

pomočnika in bralca.  

Pripomočki: 

- listki (en list za vsakega udeleženca) in pisala,

- na listu je v sredini izpisano ime »JEZUS«, 

- večji plakat,

- flomastri ali voščenke.

Predlagane pesmi:

- On je rešitelj,

- Ker On živi,

- Hvala ti, Gospod (po melodiji Pridi k nam, Gospod).

Voditelj: Molitev začnimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Pomočnik voditelja: Predlagam, da danes najprej pogledamo, kaj vse smo pretekli

teden videli z Jezusovimi očmi. Kaj vse smo opazili?

Vsi: Pripovedujemo. Če je treba, pomočnik voditelja spodbuja k iskanju pozitivnih

odgovorov. Ob koncu zapojemo Hvala ti, Gospod.

Voditelj: Sedaj nas vabim k izmenjavi mnenj. Vsak ima list papirja, na sredini katerega

je napisano ime JEZUS. Postavil bom vprašanje in vsi bomo kamor koli na list napisali

odgovor. Vsi odgovori so pravilni in ni treba pisati dolgih stavkov, pišemo pa čitljivo.

Ob odgovoru napišemo številko. Skušamo pisati sami in ne gledati k sosedu. Tisti, ki

konča, odloži pisalo in počaka, da končajo vsi.

Vsi so se tako začudili, da so razpravljali
med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu
pokorni.« 

PRIPRAVA

Mr 1,27

POTEK

https://www.youtube.com/watch?v=aAe023619qo&list=PLzooQVVQ4Lyrm3w87I_1cPPk0LZ0GemK8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=l8aFisRSI-U&list=PLzooQVVQ4Lyrm3w87I_1cPPk0LZ0GemK8&index=16


Voditelj: 1.

vprašanje: Kdo je zame Jezus?

Vsi pišemo.

Voditelj: Svoj list damo svojemu desnemu sosedu. Ta bo nanj kamor koli

napisal odgovor na 2. vprašanje: Kje se z Jezusom srečam?

Vsi pišemo.

Voditelj: Ponovimo korak. List damo desnemu sosedu in odgovarjamo na 3.

vprašanje: Kdaj se z Jezusom srečam?

Vsi pišemo.

Voditelj: Ponovimo, list damo naprej in odgovorimo na 4. vprašanje: Kako se z

Jezusom srečam?

Vsi pišemo.

Voditelj: Še enkrat ponovimo korak. List damo desnemu sosedu in odgovorimo

na 5. vprašanje: Zakaj se srečujem z Jezusom?

Vsi pišemo.

Voditelj: Sedaj si ponovno izmenjamo liste in preberemo odgovore. Premislimo,

koliko se z njimi strinjamo in kaj smo izvedeli kaj novega.

Po branju voditelj povabi k pogovoru: Kaj sem novega izvedel, na kaj me je kakšen

odgovor spomnil, s čim se strinjam in česa ne razumem.

Vsi se pogovarjamo.

Voditelj: Sedaj, ko smo videli, kdo je za nas Jezus, prisluhnimo današnjemu

evangeliju.

Bralec: Iz evangelija po Marku (1,21-28)

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim

naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi

shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s

teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus

pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z

močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj:

»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«

In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.



DEJAVNOSTI

Kateheza
(pripravila Milena Svetlin)

Pobarvanka

Družinsko molitveno bogoslužje ob godu don
Boska, zavetnika mladih (pripravile sestre
FMA)

Sledi nekoliko tišine.
Pomočnik voditelja: Hvala, Bog, ker nam je dano vedeti, od kod Jezusu oblast. Hvala
Bog, ker je Jezus naš vodnik, prijatelj in brat. Hvala Bog, ker nas je Jezus naučil moliti,
zato se z Jezusovo molitvijo obračamo nate.
Vsi: Oče naš … Slava Očetu …

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/01/kateheza_Svetlin-3.pdf
https://im-a-puzzle.com/mr_1_21_28_8s9Lu3r3.puzzle
https://im-a-puzzle.com/mr_1_21_28_8s9Lu3r3.puzzle

