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On nosi

Takšen velik, takšen majhen

Pripomočki:

Sveto pismo, vaza z vejico, po možnosti z nekaj mladikami, zelen papir, škarje, pisala.

Na mizo ali v družinski molitveni kotiček postavimo svečo in Sveto pismo, odprto na strani odlomka. V

vazi na sredini naj bo vejica, poleg pa škarje. Izberemo voditelja bogoslužja, njegovega pomočnika in

bralca.

Predlagani pesmi:

Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v
meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti
brez mene ne morete ničesar storiti.

Pomočnik voditelja: Začnimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Voditelj: Pretekli teden smo se spominjali Jezusovih besed, da je On naš pastir, ki nas varuje in vodi.

Za katere dogodke preteklega tedna bi lahko rekli, da je bil Jezus naš pastir?

Vsi pripovedujemo in drug drugemu skušamo prebuditi misel na prepoznavanje Jezusove navzočnosti v

vsakdanjem življenju.

Pomočnik voditelja: Videli smo, da Jezusa včasih nismo videli kot svojega pastirja. Zato ga prosimo:

Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Pomočnik voditelja: Jezus, v minulem tednu smo velikokrat pozabili na svoje dobre sklepe: Kristus,

usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

Pomočnik voditelja: Jezus, vsak teden se trudimo, da bi ti bili blizu, pa nam samo včasih uspe.

Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

PRIPRAVA

Jn 15,5

POTEK

http://sku.rkc.si/pesmi-1-razred/
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Voditelj: Sedaj pa prisluhnimo, k čemu nas vabi današnji evangelij.

Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako

mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že

čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi

sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane

v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni,

ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete

v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan

moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«

Voditelj: Kaj smo slišali v evangeliju? Ali bi kdo znal ponoviti s svojimi besedami?

Skupaj obnovimo zgodbo.

Voditelj: Kdaj smo bili mi vcepljeni v Jezusa?

Vsi: S krstom.

Pomočnik voditelja: Točno, krst je tisti, po katerem smo postali Jezusove mladike.

Voditelj: Kako pa lahko ostanemo v njem?

Vsi skušamo najti odgovore. Pomočnik voditelja poskrbi, da so med odgovori tudi: dobra dela, molitev,

izpolnjevanje svojih dolžnosti, veselje, odpuščanje, spoštovanje, skrb drug za drugega …

Voditelj: Ostati v Jezusu je zelo pomembno, saj bomo edino tako nekoč lahko vsi skupaj pri Bogu v

nebesih. Preprosto, vsi moramo postati svetniki. Veliki in majhni, vsi imamo enako nalogo. Zapojmo

skupaj: Takšen velik, takšen majhen …

Pomočnik voditelja: Predlagam, da vsak iz zelenega papirja izreže velik list, podoben listu trte. Ko

bomo imeli vsak svojega, napišemo nanj svoje ime. Nato ga bomo dali svojemu desnemu sosedu, ki bo

na drugo stran napisal spodbudo, kako lastnik lista lahko postane svetnik. Vsak napiše samo en stavek

ali eno besedo. Nato list damo naslednjemu desnemu sosedu in naslednjemu, dokler se list z imenom

ne vrne k svojemu lastniku. Ta nato prebere spodbude in izbere eno, ki jo bo vsem glasno prebral.

Voditelj skrbi, da dejavnost poteka umirjeno in potrpežljivo.

Vsi glasno preberemo spodbudo z lista, nato se primemo za roke v znamenje, da si bomo pri

prizadevanju za svetost medsebojno pomagali. Zmolimo molitev Sveti angel, da se priporočimo našim

angelom za pomoč.

Nato prisluhnemo šmarničnemu branju Svetniki so bili čisto (ne)navadni ljudje.

Na koncu ponovno zapojemo Takšen velik, takšen majhen.
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