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Sveto pismo,

sveča,

Marijina podoba,

poljsko cvetje.

Pripomočki:

Predlagane pesmi:

- Ti, ki si na svet prinesla Sonce, 

- O, Marija, o, Marija, kako si lepa ti,

- Ti si moja Gospa.

Priprava prostora:

Zberemo se na običajnem molitvenem prostoru, iz katerega umaknemo vse, kar ga

označuje kot naš družinski molitveni prostor.

In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in
rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor
namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat,
sestra in mati.«

PRIPRAVA

Mr 3,34-35

https://www.youtube.com/watch?v=Vd2PpTXyOtc
https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=_UySnuDumIY


Pomočnik voditelja: Kako se počutimo sedaj, ko nimamo pred seboj ničesar?

Vsi opisujemo svoje občutke. 

Voditelj: Kaj nam torej manjka? Kako bomo vse postavili na svoje mesto in pripravili naš

prostor za molitev?

Vsi pripovedujemo in med pripovedovanjem že delamo. Voditelj in njegov pomočnik pazita,

da vsak dobi neko dolžnost in da ne pride do velikega prepira; če se začuti nekaj tega, pa ne

bo narobe. Morda ga lahko voditelj in pomočnik malce nakažeta. :)

Voditelj: Ne bomo se prepirali, saj Jezus ne mara prepira. Se mi zdi.

Pomočnik voditelja: Ja, res, imaš prav. Toda naš molitveni kotiček je sedaj mnogo lepši

in prepričan sem, da bomo tudi lažje molili.

Voditelj: Začnimo torej v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi: Amen.

Voditelj: Prisluhnimo današnjemu evangeliju.

Bralec: Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,20-35)

Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso

utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na silo odvedli, kajti

govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Beelzebúl ga je

obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim

v prispodobah govóril: »Kako more satan izganjati satana? Če je kraljestvo samo proti sebi

razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna

hiša ne more obstati. Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati,

ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če

močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo hišo.

Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo

izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo

greh večno bremeníl.« To je povedal, ker so govorili: »Nečisti duh ga je obsédel.«

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali. Okrog

njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in

te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki

so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje

Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«

POTEK



Pomočnik voditelja: Spomnimo se, kdo so bili pismouki?

Vsi odgovarjamo in pridemo od odgovora, da so bili pismouki strokovnjaki, ki so dobro poznali

Sveto pismo Stare zaveze.

Pomočnik voditelja: Jezus je pismouke dobro poučil, kaj je res in kaj ne. In povedal jim je,

da mu je vsak, ki se trudi izpolnjevati njegovo voljo, tako blizu, kot da bi bil njegova mati

in njegovi bratje in sestre. Če se med seboj prepiramo in pregovarjamo, gotovo ne živimo

tako, kot želi Jezus. Seveda pa se želimo truditi, čeprav nam včasih ne uspe preveč. 

Voditelj: Kajne? Če pogledamo, kako smo se trudili v postnem času, pa v velikonočnem

času, pa vedno znova … Kaj pravite, ali bi nas Jezus priznal za svoje brate in sestre?

Vsi se pogovarjamo in povemo, da smo se včasih tudi sprli, toda nikoli tako zelo, da bi Jezusa

in njegovo Mamo zavrgli ali hoteli pozabiti.

Voditelj: Res je, ves mesec maj smo posebej častili Jezusovo mater Marijo. Poslušali smo

šmarnične zgodbe in se trudili posnemati Jezusa in svetnike. Zadnje delamo vedno znova.

Lahko smo veseli, kadar nam uspe, in seveda smo žalostni, ko nam ne uspe. Pomembno

pa je, da se imamo med seboj radi in drug drugemu želimo, da bi se dobro počutil. Kakšno

spodbudo bomo imeli za ta teden?

Vsi predlagamo in se skupaj odločimo, kako bomo v tem tednu živeli po Božji volji, da bomo

čim boljši Jezusovi bratje in sestre.

Pomočnik voditelja: Zapojmo eno izmed Marijinih pesmi, ki so nam bile v maju tako zelo

všeč. Pomagala nam bo ohraniti spomin na to, da si želimo biti Jezusu blizu tako, kot je to

bila ona.

Vsi zapojemo in zaključimo molitev po naši običajni navadi.


