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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:

- za vsakega, ki zna brati, listek z molitvijo, 

- trši papir A4, na katerem je narisana mreža kocke,

- škarje,

- lepilo in lepilni trak,

- pisalo.

 Predlagane pesmi:

- Res je prijetno

- V Gospodu je moja moč

- Daj mi roko

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Katere besede iz evangelija so nas spremljale v preteklem tednu?

Vsi: Se pogovarjamo.

Voditelj: Zdi se, da smo postali kar dobri v tem, da se držimo dogovorov. To je dobro,

saj bomo v sredo s pepelnico začeli postni čas. Čas, ki nas bo posebej vabil k

poboljšanju. No, prej pa vendarle poslušajmo, kaj nam želi Bog povedati po

današnjem evangeliju.

Zasmilil se mu je,  iztegnil je roko, se ga
dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi
očiščen!«

PRIPRAVA

Mr 1,41

POTEK

http://printables.atozteacherstuff.com/download/cube_outline.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vS-RBqs1Gzw
https://www.youtube.com/watch?v=BRhfvaSNbl8
https://www.youtube.com/watch?v=vQ32N_XzfRE


Bralec: Iz svetega evangelija po Marku (1,40-45)

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me moreš očistiti.«

Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe

so takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu rekel:

»Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje

očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa

usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več javno v mesto,

ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.

Voditelj: Kaj smo slišali? Kaj nam pripoveduje evangelij?

V pogovoru obnovimo evangeljski odlomek.

Voditelj: Kakšna bolezen je gobavost?

Pomočnik voditelja: Prebral sam, da je gobavost bolezen, ki je zelo stara. Pri nas ni

tako poznana, je pa zelo nalezljiva in jo je treba zdraviti z antibiotiki. Tisti, ki zboli, dobi

na koži čudne lise, tam koža ni občutljiva na bolečino, zato se bolnik lahko zelo rani. Na

ta način se pridružijo še druge okužbe. Lahko pride do grobih hrapavih lis, ki človeku

lahko popolnoma spremenijo obraz in druge dele telesa. Včasih so gobavce izganjali iz

vasi, ker so se bali, da se bodo drugi od njih bolezni nalezli. Skoraj tako, kot se danes

bojimo koronavirusa. Danes vemo, da se moramo razkuževati, skrbeti za osebno

higieno in vsi nositi masko. Včasih pa so morali gobavci na cesti glasno opozarjati, da

so bolni, in ljudje so se jih izogibali.

Voditelj: Danes se bolnikov ne izogibamo, skupaj z njimi smo v karanteni, da ne bi

okužili drugih. Molimo za uspešno cepivo in zdravilo in Bogu smo hvaležni, da je

znanstvenike razsvetlil pri njihovem iskanju uspešnega zdravila.

Pomočnik voditelja: Zmolimo molitev za končanje epidemije.

Vsi: 

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se

je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje,

potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri  oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno

veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.



Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Kot sem že v začetku namignil, bomo v sredo začeli sveti postni čas, ki nas bo

povabil k poboljšanju v pripravi na veliko noč. 

Pomočnik voditelja: Ja, s časom lahko tudi človekova notranjost zboli. Naredijo se lise

slabih navad in razvad in zato je dobro, da nas nekdo vedno znova spomni, da smo se

oddaljili od Boga in njegovih zapovedi.

Voditelj: K čemu nas letošnji postni čas posebej kliče? V čem se lahko posebej vadimo?

Skušajmo našteti 6 stvari, ki bi koristile vsakemu izmed nas in vsem skupaj. 

Vsi naštevamo, če ni predlogov, lahko voditelj in njegov pomočnik »pomagata« z namigi kot

na primer »spodbujanje k uporabi besed prosim, hvala, oprosti«, »skrb za redno umivanje

zob«, »skupna večerna molitev«, »branje Svetega pisma«, »natančno izpolnjevanje dnevnih

družinskih dolžnosti« …

Voditelj: Sedaj, ko smo našli šest stvari, jih bomo napisali v kvadratke na tem papirju. 

Pomočnik voditelja piše ali pa določi nekoga, ki bo to naredil namesto njega. Potem izreže

mrežo in sestavi kocko. Kocko sestavi tako, da so napisani stvari na zunanji strani kocke.

Zalepi, da se kocka ne razdira, vogale lahko utrdi z lepilnim trakom (to zlasti v primeru, da

papir ni dovolj trd). 

Voditelj: Naredili smo družinsko postno kocko. Vsak dan (ali teden) postnega časa jo

bomo vrgli in videli, k čemu nas bo spodbujala. Sedaj jo bomo shranili in v torek zvečer

prvič uporabili. 

Pomočnik voditelja: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Vsi: Kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen.



DEJAVNOSTI

Kateheza
(pripravila Milena Svetlin)

Spletna sestavljanka

Riši, piši

Postni koledar za otroke

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/02/POP-Nedelja-14-feb.-2021.pdf
https://im-a-puzzle.com/jezus_ozdravi_gobavca_mr_1_40_45__25klxigbe.puzzle
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/02/Risi_pisi_Mr140-45.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/02/2021-Postni-koledar-za-otroke-1.pdf

