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Družina se zbere na svojem običajnem mestu za molitev. Dogovorimo se, kdo bo vodil bogoslužje in kdo

bo bralec. 

Pripomočki:

-pisala in listki,

-košarica za listke.

Predlagane pesmi – vse velikonočne in majniške.

 Posveti jih v resnici; tvoja beseda je
resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem
tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se
posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v
resnici.

Voditelj: Spet je nedelja in spet bomo molili skupaj na poseben način. Tako posnemamo prve Jezusove

učence in prve kristjane, ki še niso imeli cerkva, kjer bi se zbirali, ampak so radi molili doma, vsak v

svoji družini. Danes smo na boljšem: imamo domačo družino in imamo svojo župnijsko cerkev. V domači

družini lahko molimo tako, kot se zdi nam najboljše, v cerkvi se pa združimo in molimo tako, kot je večini

najboljše. Poleg tega je v cerkvi pri sveti maši še ena stvar veliko bolj pomembna. Pri sveti maši se Bog

spusti na zemljo in se skrije v podobo kruha zato, da ga mi lahko prejmemo v svoje srce. Bodimo veseli

za to, da lahko molimo doma in da se v cerkvi srečamo z Jezusom v živo. Začnimo našo družinsko

molitev s pesmijo in potem z znamenjem križa.

Vsi zapojemo eno od nam ljubih pesmi ter naredimo znamenje križa: V imenu Očeta in Sina in Svetega

Duha. Amen.
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Voditelj: Danes bomo v evangeliju slišali, kako je molil Jezus. Še prej pa je prav, da se pogovorimo, kaj

molitev je. Kaj se o tem spomnimo iz katehetskih srečanj?

Vsi se pogovarjamo in voditelj skrbi, da je pogovor spoštljiv.

Voditelj: Res je, molitev je način, kako se mi pogovarjamo z Bogom. Pri tem lahko uporabljamo svoje

besede in Bogu povemo vse, kar želimo. Lahko pa si pomagamo z besedami, ki so jih oblikovali drugi.

Taki molitvi rečemo: molitev po obrazcih. Poznamo veliko obrazcev, na primer molitev, ki so se jo od

Jezusa naučili učenci in od njih smo se jo naučili mi. Se kdo spomni, katera je?

Vsi ugibamo oz. najdemo odgovor: Oče naš.

Voditelj: Naštejmo še druge molitve, ki smo se jih naučili.

Vsi naštevamo in ne pozabimo povedati molitve, kot so Zdrava, Marija, Sveti angel, Moj Bog, žal mi je. 

Voditelj: Sedaj pa prisluhnimo, kako se je s svojim Očetom v molitvi pogovarjal Jezus.

Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu (17,11-19)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal,

da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal.

Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj

odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim

tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih

vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v

resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se

posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.«

Voditelj: Kaj mi naredimo, ko molimo? Ne ozremo se proti nebu, ampak se pokrižamo. In kaj smo slišali,

kaj je Jezus prosil Očeta?

Vsi odgovarjamo.

Voditelj: Sedaj bo na te listke vsak od nas napisal (na en listek po eno) prošnje, kot si želi, potem bomo

listke zložili ter dali v košarico. Pri vsakdanji večerni molitvi ta teden bomo nekaj listkov odprli in skupaj

molili za tisto, kar bo napisano. 

Vsi pišemo prošnje in si pri tem tudi medsebojno pomagamo. Če kdo še ne zna pisati, lahko prošnjo tudi

nariše in jo pove, ko bomo listek odprli.

Voditelj: Sedaj zapojmo Marijino pesem, saj bomo potem poslušali še šmarnično branje. 

Vsi pojemo in poslušamo. Sklenemo z znamenjem križa.

http://smarnice.si/

