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Vzemi srce moje,

Na križ si šel, Gospod,

Bratec moj, le hodi za menoj.

Pripomočki:

- vijolična sveča ali sveča na vijolični podlagi (lahko tudi papirnati),

- Sveto pismo,

- kozarec z vodo.

 

Priprava prostora:

Na mizo ali v družinski molitveni kotiček postavimo svečo, Sveto pismo, posodo s kamni 1. tedna in

preteklega (2.) tedna; če je mogoče, tudi vazo z nabranimi zvončki ali kakšno drugo rožo.

Predlagane pesmi:

Potek:

Družina se zbere na svojem običajnem mestu. Izberemo voditelja, njegovega pomočnika in bralca

bogoslužja.

V templju je našel prodajalce volov, ovc in
golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli
tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz
templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je
raztresel denar in prevrnil mize,
prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite
proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne
delajte tržnic

PRIPRAVA

Mr 2,14-16

https://www.youtube.com/watch?v=XMoGoJr-XX0&list=PLm6_p_w3PILkEjDHoFhJjsJiYZ8x97jAX&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=nGhv0zqduI4&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=uR85oN7B7Xk&list=PLm6_p_w3PILkEjDHoFhJjsJiYZ8x97jAX&index=3


POTEK
Pomočnik voditelja: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Zdi se mi, da zavzeto živimo letošnji postni čas. Morda bolj kot običajno? Kako se pa vam zdi?

Kaj vam je všeč? 

Vsi: Pripovedujemo.

Pomočnik voditelja: Predlagam, da pogledamo, katera od tedenskih spodbud nam je najbolje služila

in pri kateri smo imeli največ težav.

Vsi: Pripovedujemo in skušamo utemeljiti.

Voditelj: Ali je med temi spodbudami katera, ki jo lahko umaknemo, ker je postala že čisto vsakdanja

stvar?

Vsi: Pripovedujemo in presojamo skupaj in naredimo tako, kot smo se odločili.

Pomočnik voditelja: Pred nami je Sveto pismo in nov evangeljski odlomek, v katerem nas Jezus

spodbuja k lepemu vedenju v Božji hiši.

Voditelj: Prisluhnimo mu.

Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu (2,13-25)

Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in

golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli

vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz

hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo

me použiva.‹ Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?« Jezus jim je odgovóril

in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali

ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govóril o templju svojega telesa.

Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govóril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je

rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli

znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo

pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.

Voditelj: Kaj je za nas tempelj?

Vsi: Cerkev, pa tudi dom.

Pomočnik voditelja: Kako se vedemo v cerkvi? 

Vsi se pogovarjamo.

Voditelj povzame: Ko pridemo v cerkev, se pokrižamo in pokleknemo z enim kolenom do tal. Tako

priznamo, da verujemo, da je Jezus v tabernaklju. Ko poslušamo in sodelujemo pri sveti maši,

pokažemo, da vemo, da smo prišli skupaj zato, ker verujemo v Jezusa in ker verujemo, da ga prejmemo

v svoje srce.



Pomočnik voditelja: Spomnim se zgodbe o gospe, ki se je zelo jezila na to, kako se vedejo ljudje v

cerkvi. Pa je šla in se pritožila duhovniku. Duhovnik jo je poslušal, razumel in ji na koncu pogovora dal

eno preprosto nalogo. Ko bo naslednjič prišla v cerkev, naj se oglasi v zakristiji. Tam ji je dal kozarec z

vodo, ki je bil poln do roba. Naročil ji je, naj se med molitvijo križevega posta sprehaja zadaj pod korom

in ne sme politi niti kaplje vode. Gospa je kozarec sprejela in izpolnila duhovnikovo naročilo. Ob koncu

molitve je prinesla v zakristijo kozarec in bila zelo ponosna, ker res ni polila niti kapljice vode. Duhovnik

pa jo je vprašal: »Gospa, ali ste videli, kako se je ministrant čudno obrnil, ko je pokleknil pri molitvi?« 

Gospa je odgovorila: »Joj, gospod župnik, oprostite, nisem videla.«  

Duhovnik je postavil drugo vprašanje: »Ali ste videli, kako čudno je visela sveča, ki jo je ministrant

nosil ob križu?«

Gospa: »Joj, gospod župnik, oprostite, nisem videla.«

Duhovnik: »Oh, tudi tega ne? Pa ste vsaj videli, da sta gospod in gospa sosedova med 4. postajo

križevega pota narobe pokleknila?«

Gospa: »Gospod župnik, tudi tega nisem videla. Oprostite, toda dali ste mi nalogo, naj nosim kozarec

vode pod korom in da ne smem politi niti kaplje. Tako me je skrbelo, da res nisem mogla gledati še

drugih reči.«

Duhovnik: »Gospa, če boste pri molitvi tudi tako zbrani in če boste pri molitvi gledali samo na oltar in

tabernakelj, vas nobena stvar v cerkvi ne bo več motila. Vam svetujem, da bolj poslušate, kaj se moli, in

gledate, kaj se godi na oltarju, ter zbrano sodelujete ter tako v Božji hiši živite sveto.«

Voditelj: Predlagam, da poskusimo zbranost, ki jo je poskusila gospa. Tukaj imamo kozarec z vodo in

skušamo ga prenesti okrog mize, do kuhinje in nazaj do svojega prostora, ne da bi polili kapljo.

Vsi po vrsti poskusimo.

Voditelj: Kaj smo ugotovili?

Vsi odgovarjamo in pridemo do zaključka, da moramo resnično vaditi svojo pozornost – doma in v cerkvi in

kjerkoli smo.

Voditelj: Pojdimo sedaj v cerkev in delajmo tako, kot smo se danes naučili. Naj bo nad vsakim od nas

blagoslov nebeškega Očeta in naj nas varuje in podpira na naši poti – po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Ob koncu lahko zapojemo katero od predlaganih (ali drugih) postnih pesmi in se odpravimo k sveti maši ali

obhajilu v domačo cerkev.



DEJAVNOSTI

Kateheza (pripravila Milena Svetlin)
Video posnetek "Jezus očisti tempelj"
Spletna sestavljanka
Dopolnjevanka
Podoba in opis - postni čas
Postni čas – igra, navodilo, vprašanja, kartice (pripravila skupnost Delo)

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/03/kateheza.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n6COPv1PrO8
https://im-a-puzzle.com/jezus_ocisti_tempelj_jn_2_13_25__2t7b7lhvr.puzzle
https://wordwall.net/resource/12114670
https://wordwall.net/resource/12114670
http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/pdf_igre_kateheze/igra_postni_cas.jpg
http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/pdf_igre_kateheze/navodilo_postni_cas.pdf
http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/pdf_igre_kateheze/postna_igra_vprasanje.pdf
http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/pdf_igre_kateheze/postna_igra_kartice.pdf

