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DRUŽINSKO
molitveno bogoslužje

Slovenski katehetski urad

Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je
približalo. Spreobrnite se in vérujte
evangeliju!
Mr 1,15

PRIPRAVA
Pripomočki:
vijolična sveča ali sveča na vijolični podlagi,
Sveto pismo,
kamen za vsakega družinskega člana,
flomastri,
posoda (košara ali večja skleda),
pripomočki za predvajanje glasbe.

Priprava prostora:
Na mizo ali v družinski molitveni kotiček postavimo svečo, Sveto pismo in okrog njega razporedimo
kamne. Flomastri so nekje na dosegu roke. Prazna posoda (košara) je ob Svetem pismu.

Predlagane pesmi:
Puščava,
Umiritev v Bogu,
Vzemi srce moje.

Izberemo voditelja in bralca bogoslužja.

POTEK
Voditelj: Danes je prva postna nedelja in za nami prvi štirje postni dnevi. Posvetimo to molitev za nas,
da bi rasli v zavesti Božje ljubezni: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Kako se nam zdi, ali smo na našo postno kocko napisali prave stvari?
Vsi: Se pogovarjamo in utemeljujemo izbire. Voditelj pomaga h konstruktivnemu pogovoru.
Voditelj: Res, izzivi, ki smo si jih zadali, niso in ne bodo vedno enostavne. Toda izbrali smo jih, da bi
postajali vedno boljši ljudje in vedno zvestejši Jezusovi učenci. Tudi on je na začetku svojega javnega
delovanja šel v puščavo, da bi se pripravil na oznanjevanje. Prisluhnimo Božji besedi.
Bralec: Iz svetega evangelija po Marku (1,12-15)
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med
zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa 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!«
Voditelj: Tudi pred nas Cerkev daje 40 dni za pripravo na velikonočni praznik. Ne bomo med zvermi in
ne bodo nam stregli angeli. Bomo pa sami sebi lahko velika težava in trd kamen. Vabim nas, da vzame
vsak kamen in nanj napiše in nariše to, kar bo po njegovem mnenju v tem postnem času lahko velika
ovira za izpolnitev vsakdanjih dolžnosti. Lahko napišemo ali narišemo do tri stvari.
Vsi: izdelujemo kamne. Ko končamo, jih položimo v posodo in v miru počakamo, da končajo tudi drugi člani
družine. Med tem časom lahko predvajamo mirno glasbo ali predlagane postne pesmi.
Voditelj: Končali smo in svoje kamne položili v posodo. Pred nami bodo ves postni čas v opomin in
spomin, spodbudo in pogum, da bomo v zvestobi Jezusovemu zgledu premagovali težave vsakdanjega
življenja. Sedaj pa zmolimo prošnje k nebeškemu Očetu in mu povejmo vse, kar čutimo, da lahko
prosimo (povemo lahko tudi več kot le eno prošnjo).
Vsi: Izražamo svoje prošnje in na vsako odgovorimo: "Prosimo te, usliši nas."
Voditelj: Sedaj pa že zmolimo molitev, kot nas jo je naučil Gospod Jezus.
Vsi: Oče naš.
Voditelj: Naj bo nad vsakim od nas blagoslov nebeškega Očeta in naj nas varuje in podpira na naši poti
– po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

DEJAVNOSTI
Nagovor ob prvi postni nedelji (župnija Brezovica)
Risanka Hudič skuša Jezusa
Dopolnjevanka
Spletna sestavljanka
Pobarvaj in najdi
Križev pot (delovni list - pripravila s. Alenka Žibert)
Križev pot za otroke (pripravila s. Alenka Žibert)
Postni čas (križanka - težja)
Postni čas (križanka - lažja)
Cerkveno leto - postni čas (delovni list, pripravila Fani Pečar)
Smisel posta (knjižica, pripravila s. Alenka Žibert)
Postni čas - igra, navodilo, vprašanja, kartice (pripravila skupnost Delo)
Video nagovori za postni čas
Postni koledar za otroke

