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DRUŽINSKO
molitveno bogoslužje

Slovenski katehetski urad

Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal
svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče,
kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi
imel večno življenje.
Jn 3,16

PRIPRAVA
Pripomočki:
- vijolična sveča ali sveča na vijolični podlagi (lahko tudi papirnati),
- Sveto pismo (če je mogoče, rdeče Kratko Sveto pismo s slikami, odprto na strani s podobo s kač in
Izraelcev v puščavi,
- list A 4, na katerem je narisan križ in okrog njega prostor za dopolnilno risanje,
- košarica s paličicami in vrvicami za izdelavo križev.
Priprava prostora:
Na mizo ali v družinski molitveni kotiček svečo, Sveto pismo, posodo s kamni prvega tedna in drugega
tedna, nabrani zvončki ali druge cvetice. Poleg položimo še ostale pripomočke.

Predlagane pesmi:
Vzemi srce moje,
Na križ si šel, Gospod,
Bratec moj, le hodi za menoj,
Darujem ti ljubezen.

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

POTEK
Pomočnik voditelja: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Zanimiva je bila izkušnja s kozarcem vode, kajne? Med tednom sem se
večkrat spomnil nanjo in verjamem, da bi bilo manj nesoglasij med nami, če bi bolj
gledali na to, da bo vsak izmed nas dobro naredil svojo dolžnost in se ne bi toliko
ukvarjali z dolžnostmi drugih. Kaj menite?
Vsi: Pripovedujemo.
Pomočnik voditelja: Danes bomo v evangeliju slišali pogovor med Jezusom in
Nikodemom, ki ga ne bomo mogli razumeti, če ne slišimo druge zgodbe.
Voditelj: Res je. Ali nam jo lahko poveš?
Pomočnik voditelja: Pred nami je Sveto pismo in vidimo podobo, ko je vse polno kač
okrog Izraelcev, ki so bili v puščavi. Spomnimo se, da so Izraelci bežali pred Egipčani v
svobodo, kamor jih je poklical Bog. Pa so po poti godrnjali čez Mojzesa, ki jim je
posredoval Božjo besedo, in tudi čez hrano, ki so jo morali nabirati. Zato je Bog poslal
kače, Mojzesu pa je povedal, kako se bodo Izraelci lahko rešili. Postavi naj palico in
nanjo obesi bronasto kačo. Vsak, ki ga je kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je
ostal živ. O tem govori evangelij.
Voditelj: Prisluhnimo mu.
Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu (3,14-21)
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora
biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je
namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj
veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na
svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je
v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temò kakor luč, kajti njihova dela so
bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila
njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so
narejena v Bogu.«

Voditelj: Mi sedaj nimamo palice z bronasto kačo. Imamo pa podobo Jezusa na križu.
Koliko takih podob imamo v našem domovanju?
Vsi: Naštevamo in lahko tudi raziskujemo.
Pomočnik voditelja: Predlagam, da sedaj, ko smo v postnem času in smo bolj
pozorni na znamenje križa, med tednom, ki je pred nami, hodimo okrog z odprtimi
očmi in iščemo znamenja križa tudi izven našega doma.
Vsi se pogovarjamo, kako bi to naredili.
Voditelj povzame: Ta list bomo obesili na vidno mesto. Kadar koli med tednom
bomo našli ali odkrili znamenje križa v naši okolici, ga bomo narisali ali dopisali na ta
list. Spominjali se bomo, da nas je Jezus odrešil s svojo smrtjo na križu in vstajenjem
od mrtvih. Zapojmo pesem Na križ si šel, Gospod.
Pomočnik voditelja: Da pa ne bomo pozabili, kakšen je križ, predlagam, da sedaj
vsak izdela svoj križ iiz paličic, ki ga bo lahko obesil ob posteljo. Spominjal nas bo na
našo dnevno nalogo.
Voditelj: Predlagam tudi, da se naučimo molitev, ki je povezana s pogledom na križ:
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Vsi odgovorimo: Ker si s svojim križem svet odrešil.
Ponovimo: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
Pomočnik voditelja: Naredimo svoje križe.
Vsi Izdelujemo križe in si med seboj pomagamo zavezati paličice. Križe postavimo na
sredino molitvenega prostora in skupaj zmolimo.
Voditelj: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
Voditelj: Sedaj bomo odnesli svoje križe na njihovo mesto ter se odpravili v cerkev.
Naj bo nad vsakim izmed nas Božji blagoslov: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Ob koncu lahko zapojemo pesem Na križ si šel, Gospod in se odpravimo k sveti maši ali
obhajilu v domačo cerkev.
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