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Pripomočki:

- Sveto pismo, 

- jaslična figurica pastirja, ki nosi jagnje,

- jaslična figura pastirja brez ovce,

- ovčke (nekoliko več, kot je družinskih članov).

Priprava prostora:

Na mizo ali v družinsko molitveno kotiček postavimo svečo, Sveto pismo, odprto

na strani, kjer je podoba dobrega pastirja. Na mizo postavimo ovčke in figurici

pastirjev.

Predlagani pesmi:

Jezus, se ob morju ustavi,

Ti si moj pastir.

Družina se zbere na svojem običajnem molitvenem prostoru. Izberemo voditelja

bogoslužja, njegovega pomočnika in bralca.

 Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in
moje poznajo mene, kakor Oče pozna
mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje
dam za ovce.

PRIPRAVA

Jn 10,14-15

https://www.youtube.com/watch?v=u-yEazhHffg
https://www.youtube.com/watch?v=DaYk7eAbjgQ


POTEK
Voditelj: Začnimo naše bogoslužje z znamenjem križa.
Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Voditelj: Kaj pravite, kako nam je minil teden? Kako smo pričevali za Jezusa? 
Vsi: Pripovedujemo in komentiramo. Voditelj skrbi, da so komentarji spoštljivi in dovolj
prijazni, da so v spodbudo.
Voditelj: Pričevati za Jezusa ni vedno preprosto. Še doma ne, kaj šele zunaj doma
ali tam, kjer se ljudje ne strinjajo z nami. To smo ta teden res lahko doživeli. Jezus
pa nas razume in spodbuja. Vedno nas sprejema in ima rad. To pove tudi v
današnjem evangeliju. Prisluhnimo mu.
Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu (10,11-18)
Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.
Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja
volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem
dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz
poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva.
Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me
Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga
dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To
naročilo sem prejel od svojega Očeta.«
Pomočnik voditelja: Poglejte, na mizi so figurice ovčk in pastirja. Morda pa bi
lahko evangelij prikazali? Poskusimo. Vsak naj v roke vzame eno ovčko. Bralec dobi
še figuro pastirja z ovčko.
Bralec vzame v roko pastirja z ovčko, ga postavi na sredo mize in prebere: Jaz
sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. 
Pomočnik voditelja vzame v roke pastirja brez ovce in ga postavi na rob mize,
medtem ko bralec bere: Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce
in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in
mu za ovce ni mar.
Bralec: Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče
pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce,
ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena
čreda, en pastir.
Vsi postavimo svoje ovčke okrog pastirja na sredini mize.
Bralec: Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga
ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam,
da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.



Voditelj: Jezus je naš dobri pastir. Zapojmo (ali prisluhnimo) pesmi: Jezus se ob
morju ustavi…
Pomočnik voditelja: Kako lepo je vedeti, da nas Jezus nikoli ne bo zapustil in bo v
nevarnosti vedno naša obramba. Zahvalimo se mu za to njegovo zvestobo z
besedami: Hvala ti, Gospod.
Vsi: Hvala ti, Gospod.
Pomočnik voditelja: Za življenje in sveti krst.
Vsi: Hvala ti, Gospod.
Pomočnik voditelj: Za tvoje varstvo in podporo.
Vsi: Hvala ti, Gospod.
Pomočnik voditelja: Za ljudi, ki nas imajo radi in ki jih imamo radi tudi mi.
Vsi: Hvala ti, Gospod.
Voditelj: Sedaj pa še vsak doda eno svojo zahvalo.
Vsi dodajamo zahvale in ob vsaki rečemo: Hvala ti, Gospod.
Voditelj: Združimo vse te naše zahvale v molitev Oče naš, saj nas jo je Jezus naučil.
Vsi: Oče naš … Slava Očetu …
Voditelj: Ta teden se bomo trudili, da bomo ostali v Jezusovi bližini in se bomo
večkrat spomnili, da je Jezus naš pastir. V spomin nam bo ta kipec dobrega pastirja
v našem molitvenem kotičku.
Pomočnik voditelja: Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas pripelji
v večno življenje.
Vsi naredimo znamenje križa in rečemo: Amen.
Ob koncu lahko še enkrat zapojemo pesem ali alelujo.


