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Pripomočki:

-Sveto pismo,

-sveča,

-rastoča roža,

-razna semena v lončku,

-lončki z zemljo (toliko, kolikor je družinskih članov),

-voda.

Predlagane pesmi:

- Sejalec,

- Hvala ti, Gospod.

Priprava prostora:

Zberemo se na običajnem molitvenem prostoru. Na mizi imamo Sveto pismo, svečo in

rožo.

 Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže
seme v zemljo. Spi in vstaja, ponoči in podnevi,
seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja
sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in
končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro
zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.

PRIPRAVA

Mr 4,26

http://www.juvan.rkc.si/vsvpismo.htm


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

Vsi: Amen.

Voditelj: Zmolimo Jezusovo molitev, kot svoje učence in vse nas naučil on sam.

Vsi: Oče naš …

Voditelj: Jezus je obljubil, da bo med ljudmi, ki se bodo zbrali v njegovem imenu. To smo

naredili mi in to naredimo vedno, ko skupaj molimo. Poglejmo, kako nam je v preteklem

tednu uspelo živeti kot dobri Jezusovi bratje in sestre.

Vsi pripovedujemo svoje veselje in težave, s katerimi smo se srečevali med tednom. Hvaležni

smo za vse uspehe in ob koncu zapojemo pesem hvaležnosti.

Ob navedbi neuspehov skupaj molimo: Gospod, usmili se.

Voditelj: Sedaj pa prisluhnimo evangeliju.

Bralec: Iz evangelija po Marku (4,26-34)

Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v

zemljo. Spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja sama od

sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s

srpom, kajti prišla je žetev.« In govóril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno

priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo,

manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in

naredi velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.« V mnogih takih

prilikah jim je govóril besedo, kakor so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govóril; a

svojim učencem je posebej vse razlagal.

Voditelj: Poglejmo semena, ki jih imamo v lončku. Kako zelo so si različna?

Vsi gledamo in opisujemo in skušamo uganiti, katera semena so zbrana skupaj.

Voditelj: Med vsemi temi semeni nimamo gorčičnega semena, toda Jezus pravi, da je

najmanjše od vseh semen. To pomeni, da je gorčično seme še manjše od vseh teh … Kaj

pa seme potrebuje, da bi lahko zraslo?

Vsi pripovedujemo: Biti mora zdravo, potrebuje pripravljeno zemljo, vodo, nekoga, ki ga da v

zemljo.

Voditelj: Predlagam, da tudi mi danes posejemo vsak svoje seme. Negovali ga bomo ter

videli, kako bo vzklilo.

Vsi si razdelimo lončke in vsak izbere seme, ki ga bo dal v zemljo. Zemljo razrahljamo,

položimo vanjo seme in zalijemo.

POTEK



Voditelj: Verjetno je, da ne bodo vsa semena vzklila ob istem času. Tako je tudi z Božjim

kraljestvom. Nekateri ga prepoznajo prej, nekateri pozneje. Vsem pa se bo razodelo

takrat, ko bodo najbolj pripravljeni. Ti lončki nas bodo spominjali na naše dobre sklepe,

saj se bomo še naprej trudili za življenje, ki nas bo združevalo z Jezusom.

Vsak vzame »svoj« lonček s semenom in se obveže, da bo skrbel zanj. Dogovorimo se, kje v

stanovanju bodo lončki imeli svoje mesto. Zapojemo pesem o sejalcu.

Voditelj: Povabim nas, da Jezusu povemo svoje prošnje.

Vsi pripovedujemo prošnje in nanje odgovarjamo: Prosimo te, usliši nas.

Voditelj: Naj naša prizadevanja podpira Mati Marija, zato jo prosimo:

Vsi: Zdrava, Marija …

       Slava Očetu …

Ob koncu še enkrat zapojemo pesem o sejalcu ali prisluhnemo posnetku.


