
SKUPAJ 
IN Z NJIM
30. MAJ 2021

N E D E L J A  S V E T E
T R O J I C E

DRUŽ INSKO 
molitveno bogoslužje Slovenski katehetski urad 



Pripomočki:

-Sveto pismo

-plamenčki od prejšnje nedelje (tudi tisti, ki smo jih izžrebali zase),

-črtna slika triperesne deteljice,

-pisala oz. voščenke.

Zberemo se na običajnem molitvenem prostoru. Na mizi je Sveto pismo. Izberemo

voditelja bogoslužja, njegovega pomočnika in bralca. 

 Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem
vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni
do konca sveta.

Voditelj: Začnimo našo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi: Amen.

Voditelj: Zahvalimo se Svetemu Duhu za njegove darove in za vso pomoč, ki nam jo je dal

v preteklem času. 

Vsak položi »svoj« plamen v sredino in izrazi zahvalo za prejete darove. Posameznik lahko

izrazi tudi več zahval.

Voditelj: Prisluhnimo današnjemu evangeliju.

Bralec: Iz svetega evangelija po Mateju (28,16-20)

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus naróčil. Ko so

ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim

spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode.

Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem

vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

PRIPRAVA

Mt 28,19-20

POTEK



Pomočnik voditelja: Kaj je Jezus obljubil učencem?

Vsi odgovarjamo in pridemo do odgovora, da je Jezus obljubil ostati z nami do konca sveta. 

Pomočnik: Kako pa Jezus izpolnjuje svojo obljubo?

Vsi odgovarjamo. Jezus je z nami vedno, ko se v njegovem imenu zberemo pri molitvi, na

poseben način pa je z nami pod podobo kruha v tabernaklju. 

Pomočnik: Kaj so naredili učenci, ko so zagledali Jezusa na gori v Galileji?

Vsi odgovarjamo. Učenci so se Jezusu priklonili do tal takoj, ko so ga zagledali.

Pomočnik: Kdaj mi lahko posnemamo učence in kdaj se mi priklonimo Jezusu na poseben

način?

Vsi iščemo odgovore in pridemo do odgovora, da Jezusa na poseben način pozdravimo vsakič,

ko pridemo v cerkev in vidimo, da v njej gori večna luč. 

Voditelj: Večna luč v cerkvi pred tabernakljem nam pove, da je Jezus navzoč pod podobo

kruha v tabernaklju. S poklekom na eno (običajno desno) koleno do tal Jezusa počastimo

in priznamo svojo vero, da je pravi Bog. Običajno pri tem zmolimo kratko molitev:

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje Telo. Amen.

Pomočnik: Ponovimo skupaj to molitev.

Vsi ponovimo: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje Telo. Amen.

Voditelj: V današnjem evangeliju smo tudi slišali Jezusovo naročilo apostolom, ki se še

danes izpolnjuje. Katero je?

Vsi odgovarjamo, da je to naročilo, da gredo apostoli po vsem svetu, poučujejo ljudi o Jezusu

in jih krščujejo v imenu troedinega Boga.

Voditelj: Da je Bog eden in da so v njem tri osebe, zelo lepo prikazuje tudi triperesna

deteljica, ki jo imamo pred seboj. Naj tisti, ki med nami najlepše piše, vanjo napiše imena

treh Božjih oseb: Oče – Stvarnik, Sin – Jezus, Sveti Duh – Navdihovalec.

Voditelj: Sedaj, ko imamo pred seboj to podobo, bomo okrog nje napisali vsa naša imena,

saj troedini Bog skrbi vedno za nas in nam daje, da se imamo radi med seboj. Lahko

naredimo tudi tako, da vsak napiše ime svojega desnega soseda.

Pomočnik: Hvaležni smo Bogu Očetu, ker nas je poklical v življenje, hvaležni smo Bogu

Sinu Jezusu Kristusu, ki nas je odrešil, hvaležni smo Bogu Svetemu Duhu, ki nas navdihuje

in vodi s svojimi darovi. 

Vsi: Amen.

Voditelj: Ko bomo danes prišli v cerkev, se bomo pokrižali z blagoslovljeno vodo in

naredili znamenje križa zato, ker verujemo v enega Boga v treh osebah. Tega ne moremo

razumeti, lahko pa verujemo. Za to se hočemo truditi.



Pomočnik: Nato se bomo posebej spomnili na Jezusovo navzočnost v tabernaklju in ga

počastili s poklekom do tal. Nato bomo sedli v klop in se (pred sveto mašo J) ozrli po

cerkvi ter skušali najti podobe Jezusa, Boga stvarnika in Svetega Duha. Po sveti maši si jih

bomo pokazali.

Voditelj: Sedaj pa zmolimo skupaj. 

Vsi: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj.

Amen.


