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DRUŽINSKO
molitveno bogoslužje

Slovenski katehetski urad

In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi
boleznimi in izgnal veliko hudih duhov.

Mr 1,34

PRIPRAVA

Družina se zbere v molitvenem kotičku. Izberemo voditelja bogoslužja, njegovega
pomočnika in bralca.
Pripomočki:
- razmnoženo besedilo evangelija za vse člane družine, ki znajo brati,
- barvni svinčniki – za vsakega člana družine dve barvi,
- list papirja in pisalo za pomočnika voditelja.
Predlagane pesmi:
- Jezus moj, ljubim te
- Življenje v tebi

POTEK

Voditelj: Začnimo bogoslužje v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Pomočnik voditelja: Prejšnji teden smo videli, kdo je za nas Jezus. Kdo se spomni,
kaj vse smo povedali?
Voditelj: Sedaj pa prisluhnimo današnjemu evangeliju.
Bralec: Iz evangelija po Marku (1,29-39)
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v Simonovo in
Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej.
Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa
se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se
je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko
hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali.

Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam
molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.«
Rekel jim je: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to
sem prišel.« In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude
duhove.
Nekaj trenutkov preživimo v tišini.
Voditelj: Povabim nas, da vsak od nas izbere en barvni svinčnik in v besedilu
podčrta vse tiste besede (tudi besedne zveze), ki so mu zelo všeč in bi si jih rad
zapomnil za ves teden.
Vsi: Podčrtujemo.
Voditelj: Sedaj pa izmed vseh besed vsak obkroži tri, ki jih bo povedal ostalim.
Vsi: Pripovedujemo.
Pomočnik voditelja tiste besede (besedne zveze), ki se največkrat ponovijo, zapiše na
dodatni list papirja.
Voditelj: Sedaj vzemimo drug barvni svinčnik in podčrtajmo v besedilu vse besede
in besedne zveze, ki jih ne razumemo ali jih ne poznamo.
Vsi: Podčrtujemo.
Voditelj: Poglejmo, kaj smo podčrtali, in poskušajmo si pomagati, da bomo
besedilo zares razumeli.
Vsi: Se pogovarjamo.
Voditelj: Povabim, da bralec še enkrat prebere besedilo.
Bralec: Ponovno prebere besedilo.
Pomočnik voditelja: Spet smo slišali besede, ki smo si jih prej podelili (prebere jih
z lista papirja).
Voditelj: Izmed teh besed in besednih zvez izberimo tri, ki se jih bomo zapomnili
za prihodnji teden in po katerih bomo skušali živeti.
Vsi: Izberemo tri besede.
Voditelj: Nekaj trenutkov preživimo v tišini.
Vsi: Izberemo tri besede.
Voditelj: Sedaj, ko smo izbrali, povabim prostovoljca, ki jih bo do jutri zjutraj lepo
napisal in obesil na našo »oglasno desko«, da nam bodo v tednu, ki je pred nami, v
spodbudo.
Vsi: 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 naučil moliti in zato se z
Jezusovo molitvijo obračamo nate. Oče naš … Slava Očetu …

DEJAVNOSTI
Kateheza
(pripravila Milena Svetlin)
Pobarvanka

Križanka

Spletna sestavljanka

MOLITEV V NARAVI
Jezus se je v molitvi umaknil na samoten kraj.
Tudi v vaši družini ste ta teden povabljeni, da na
enem izmed sprehodov v naravi ostanete nekaj
trenutkov v tišini in opazujete stvarstvo.
Nato se vsak zahvali za tisto, kar ga je nagovorilo:
Jezus, hvala ti za ...
Sklenemo tako, da se primemo za roke in skupaj
zmolimo Oče naš.

