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DRUŽINSKO
molitveno bogoslužje

Slovenski katehetski urad

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam
stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili
so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste
preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo
dvomi?
Lk 24,36-38

PRIPRAVA
Družina se zbere v molitvenem kotičku. Dogovorimo se, kdo bo vodil bogoslužje in kdo bo bralec, kdo bo
postavljal vprašanja. Danes ima voditelj pomembno vlogo: skrbi za dober pogovor, zato je prav, da ga
pazljivo izberemo.
Peli bomo tiste velikonočne pesmi, ki jih imamo zares radi. Vsak lahko zapoje tisto »alelujo«, ki mu je
najljubša. Ker je »aleluja« vzklik veselja, lahko ob petju tudi zaplešemo.

POTEK
Voditelj: Danes je tretja nedelja po prazniku Jezusovega vstajenja in zbrali smo se v njegovem imenu.
Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Voditelj: V času po največjem krščanskem prazniku poslušamo poročila o Jezusovem prikazovanju
apostolom, da bi jih prepričal, da ni več mrtev. Poslušajmo, kaj nam bo povedal današnji evangelij.

Bralec: Iz evangelija po Luku (24,35-48)
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju
kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so
se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu
oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh
nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od
veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene
ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko
sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan
vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov,
s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«

Spraševalec: Kaj pomeni stavek, da sta učenca Jezusa spoznala po lomljenju kruha?
Vsi skupaj iščemo odgovore in skušamo ugotoviti, kje pri sveti maši vidimo, da duhovnik »lomi kruh«.
Morda kdo ve, kaj to dejanje pomeni. Voditelj poskrbi, da se pogovor odvija spoštljivo. Če pravega
odgovora ni, voditelj pove, da je dejanje »lomljenja kruha pri sveti maši tik pred svetim obhajilom, ko
ljudje običajno pojemo ali molimo molitev Jagnje Božje. Duhovnik takrat moli: Ta združitev telesa in krvi
našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje. Ko duhovnik
prelomi sveto hostijo, en njen majhen delček spusti v kelih. Tako se poveže z vsemi, ki ta hip po vsem
svetu obhajajo sveto mašo in vsi skupaj postajamo del velikega Božjega ljudstva. Vsi kristjani na enak
način obhajamo spomin Jezusove daritve na križu in njegovega vstajenja.«

Spraševalec: Kaj pomeni, da je nekdo priča?
Vsi skupaj iščemo odgovore.
Spraševalec: Kaj pomeni, da so bili apostoli »priče teh reči«? Katerih reči?
Vsi odgovarjamo, vsak odgovor je pravilen, če je spoštljiv.
Spraševalec: Kako smo mi Jezusove priče?
Vsi iščemo odgovore in predloge.
Voditelj: Predlagam, da vsak od nas izbere način, kako bo v tem tednu lahko Jezusova priča: doma, pri
igri, pri izpolnjevanju svojih dolžnosti …
Vsak izbere in glasno pove, za kaj si bo v tednu prizadeval.
Voditelj: Jezus je učenem pomagal, da so razumeli, kaj pomeni biti njegove priče. Verujemo, da je
Jezus z nami tudi sedaj, danes, saj je obljubil, da bo vedno tam, kjer sta vsaj dva ali so trije zbrani v
njegovem imenu. Zato ga prosimo:
Vsi izražajo prošnje in odgovarjajo: Prosimo te, usliši nas.
Voditelj: Ko smo Gospodu izrazili svoje prošnje, jih sklenimo z molitvijo, ki jo nas je on sam naučil:
Vsi: Oče naš ...
Sledi kratka tišina.
Voditelj: Vsak naj se spomni svojega sklepa za ta teden in prosimo, da bi bilo vse, kar bomo ta teden
mislili, govorili in delali, v slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Vsi: Kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen.

Ob koncu se dogovorimo, katero »alelujo« bomo zapeli in zaplesali.

