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Vzemi srce moje,

Na križ si šel, Gospod,

Bratec moj, le hodi za menoj,

Odpusti jim.

Pripomočki:

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

-Sveto pismo, odprto na strani križevega pota,

-križ, ki smo ga izdelali preteklo nedeljo,

-beli listi A4 in barvni svinčniki ali voščenke.

Priprava prostora:

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

stvari drugega tedna, križ tretjega tedna, pomladni šopek. 

Predlagane pesmi:

Potek:

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

bogoslužja.

Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne
umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi
obilo sadu. 

PRIPRAVA

Jn 12,24

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
https://www.youtube.com/watch?v=BQIGqo5KMCE
https://www.youtube.com/watch?v=KX5yetysetk&list=PLm6_p_w3PILkEjDHoFhJjsJiYZ8x97jAX


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

Vsi: Amen.

Voditelj: Za nami je četrti postni teden, zato se mi zdi primerno, da pogledamo, kaj

smo v letošnjem postnem času spoznali, naredili. Pri čem se čutimo močni in kje

imamo še možnosti večje hoje za Jezusom?

Vsi: Se pogovarjamo. Vsak pove nekaj svojega. Kaj mi je bilo v tem postnem času v

pomoč, da sem postal boljši človek, kristjan?

Pomočnik voditelja: Vidimo, da je včasih kakšna stvar, ki se nam zdi težka, kar lahka

in obratno. Sklep, ki se nam zdi zelo enostaven, je težko izpolnjen. Kaj je tisto, kar

bomo še naprej ohranjali in v čemer se bomo še naprej skupaj vadili?

Vsi: Skupaj ugotavljamo in najdemo največ tri pomembne stvari, ki jih želimo

nadaljevati. 

Voditelj: Sedaj, ko smo »zajeli sapo« in vidimo, kako bo šel naš postni čas naprej,

poglejmo, k čemu nas danes vabi evangelij.

Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu (12,20-33)

Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so

stopili k Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.«

Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala.

Jezus jima je odgovóril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično,

povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre,

obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje

na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj,

in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počástil Oče. Zdaj je

moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar

prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in

ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.«

Drugi pa so govorili: »Angel mu je govóril.« Jezus je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal

zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta

izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je

označil, kakšne smrti bo umrl.



Pomočnik voditelja: To je pa res težko razumeti, kajne? Kaj smo slišali v evangeliju?

Vsi: Pripovedujemo.

Voditelj: Videti Jezusa ni bilo dano vsem. Tisti, ki so ga videli, so pa težko sprejeli, da

je Božji Sin. Zato je moral trpeti, umreti na križu. Veseli smo, da je premagal smrt in

vstal od mrtvih. To daje upanje tudi nam. Ali se spomnimo, kaj pomeni beseda »križev

pot«?

Vsi: Pripovedujemo in naštevamo posamezne postaje.

Voditelj: Predlagam, da vsak ali po dva skupaj narišemo tisto postajo križevega pota,

ki nas najbolj nagovarja. Posebnost pri sliki pa naj bo, da bomo nanjo narisali tudi

vsak sebe.

Vsi: Rišemo. Ob risanju poslušamo predlagane pesmi ali pa sami malce prepevamo tiste

postne pesmi, ki so nam res všeč.

Pomočnik voditelja: Sedaj si slike lahko pogledamo in ob njih zmolimo križev pot

naše družine.

Voditelj: Slike razporedimo po približnem vrstnem redu (saj nam verjetno ni uspelo

narisati vseh 14 postaj).

Pomočnik voditelja: Zapojmo odpev pesmi Na križ si šel, Gospod. Zapojemo.

Voditelj: Tisti, ki je sliko narisal, jo opiše in pove, kje je narisal sebe. 

Pomočnik voditelja ob koncu opisovanja slike: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Te korake ponovimo tolikokrat, kolikor imamo narisanih slik.

Voditelj: Ob koncu našega družinskega križevega pota predlagam, da gremo danes

popoldan ven in najdemo v naravi znamenja križa ali celo križev pot in ga kot družina

še enkrat zmolimo tako, kot smo ga molili sedaj.

Pomočnik voditelja: Zaključimo to našo molitev z molitvijo za našega atija in mamo,

da bosta še naprej dobivala moč za opravljanje njune poklicne dolžnosti in dolžnosti,

ki ju imata kot mama in ata.

Vsi: Vstanemo, stegnemo roke nad atija in mamo, ki obsedita ter molimo: Dobri Bog,

prosimo te, blagoslovi našega atija in našo mami. Bodi vedno z njima. Dajaj jima moči,

da bosta tvoja pričevalca v naši družini. Tako bomo mi živeli in delali v slavo Očetu in

Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vselej in vekomaj. Amen.



DEJAVNOSTI

Kateheza (pripravila Milena Svetlin)
Spletna sestavljanka
Spomin - križev pot

 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/03/Kateheza_Svetlin.pdf
https://im-a-puzzle.com/jn_12_20_33_3roug0tue.puzzle
https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2018/02/kri%C5%BEev-pot-karte.pdf



