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Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!

Mr 9,7

PRIPRAVA
Pripomočki:
- vijolična sveča ali sveča na vijolični podlagi (lahko tudi
papirnati),
- Sveto pismo,
- listki barvnega papirja,
- svinčniki (lahko tudi suhe barvice) in škarje,
- pripomočki za predvajanje glasbe.
Priprava prostora:
Na mizo ali v družinski molitveni kotiček postavimo svečo, Sveto pismo,
posodo s kamni preteklega tedna, nabrane zvončke ali drugo rožo.

Predlagane pesmi:
Jeruzalem,
Vzemi srce moje,
Na križ si šel, Gospod.

Potek:
Družina se zbere na svojem običajnem mestu. Izberemo voditelja, njegovega pomočnika in bralca
bogoslužja.

POTEK

Pomočnik voditelja: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Druga postna nedelja za nas pripravlja pogled v prihodnost. Predno pa bomo to lahko
narediLI, nas vabim, da pogledamo v pretekli teden. Kako smo ga preživeli? Kako smo premagovali
težave, ki smo jih napisali na kamne?
Vsi: Pripovedujemo.
Pomočnik voditelja: Gospod, prosimo te, ozri se milostno na naše šibkosti in napake in nam odpusti v
moči svoje ljubezni.
Vsi: Gospod, usmili se.
Voditelj: Kristus, ti si nam s svojim življenjem pokazal, kako se upreti skušnjavam in šibkostim, prosimo
te, odpusti nam, ker ti v preteklem tednu nismo znali slediti.
Vsi: Kristus, usmili se.
Pomočnik voditelja: Gospod, ti nas imaš rad v vsakem trenutku, prosimo te, odpusti, ker velikokrat
pozabimo nate in na svoje dobre sklepe.
Vsi: Gospod, usmili se.
Voditelj: Molimo skupaj …
Vsi: Moj Bog, žal mi je, ker sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče, trdno sklenem, da se bom
poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Voditelj: Sedaj pa prisluhnimo evangeliju, ki nam odpira pogled v prihodnost.
Bralec: Iz svetega evangelija po Marku (9,2-10)
Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je
spreménil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na
svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglásil se je Peter in rekel
Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni
namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Narédil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je
zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več
razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil, naj nikomur ne pripovedujejo
tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj
spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih.
Voditelj: Kaj za nas pomeni vstati od mrtvih?
Vsi: Pogovarjamo se.
Pomočnik voditelja: Če pogledamo rožo, ki je tu pred nami. Vedno znova zacveti in potem njen cvet
odcveti. Umre in vendar živi. Tako je tudi z nami.
Voditelj: Živimo in cvetimo in enkrat bomo umrli, a Božje življenje v nas ne bo umrlo. Razen, če se
odločimo, da Boga zavržemo in se mu upremo ter delamo slabo.
Pomočnik voditelja: Na listke bomo izrisali drevesne ali rožne liste in jih izrezali. Med izdelovanjem se
spomnimo, kako lahko drug drugemu pomagamo, da bi se spominjali tega, da nas ima Bog rad in da je
v nebesih za nas pripravljen prostor.

Vsi: Izdelujemo liste, rišemo, režemo in se pogovarjamo, kaj bi lahko napisali (npr. zvečer spomnim na
družinsko molitev; trudim se in z veseljem pozdravim, ko pridem domov; trudim se, da ne jezikam; spomnim
na molitev pred jedjo in po njej; uporabljam besede prosim, hvala, oprosti…). Pišemo.
Voditelj: Izdelali smo pripomočke, da bomo teden, ki je pred nami, preživeli v čim večji zavesti, da nas
čakajo nebesa. Zmolimo za Božjo pomoč:
Vsi: Sveti angel … O, Gospa moja …
Voditelj: Naj bo nad vsakim od nas blagoslov nebeškega Očeta in naj nas varuje in podpira na naši poti
– po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.
Ob koncu lahko zapojemo katero od predlaganih (ali drugih) postnih pesmi in se odpravimo k sveti
maši ali obhajilu v domačo cerkev.
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