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Pripomočki:

- Sveto pismo,

- družinski molitvenik, 

- igralna plošča (človek ne jezi se),

- ena igralna figura za vsakega člana družine,

- igralna kocka.

Predlagane pesmi:

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

- razne Marijine pesmi.

Priprava prostora:

Na mizi ali v družinskem molitvenem kotičku so sveča, Sveto pismo, odprto na strani, kjer Jezus

sprejema otroke. Na mizi so tudi igralna plošča, figurice in kocka.

Izberemo voditelja bogoslužja in bralca.

Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas
ljubil. Ostaníte v moji ljubezni!

Voditelj bogoslužja: Začnimo danes našo molitev v znamenju križa.

Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Voditelj: Prejšnjo nedeljo smo si obljubili, da si bomo pomagali pri tem, da bi postajali vedno bolj

svetniki. Prisluhnili smo tudi šmarničnemu branju, ki nam letos govori prav o tem, da so bili svetniki tako

navadni ljudje, kot smo mi, da pa so znali svoje življenje tako živeti, da so postali sveti in jih danes

občudujemo. Kateri od šmarničnih svetnikov tega tedna nam je najbolj všeč?

PRIPRAVA

Jn 15,9

POTEK

https://www.youtube.com/watch?v=dY87enEqaWQ
https://www.youtube.com/watch?v=sn0Y6j0mIzE


Vsi pripovedujemo in skušamo obnoviti zgodbo »svojega« svetnika.

Voditelj: V današnjem evangeliju nas Jezus ponovno vabi, da bi živeli kot njegovi prijatelji. Prisluhnimo.

Bralec: Iz evangelija po Janezu (15,9-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v

moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz

izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje

v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz

ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če

delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov

gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste

vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad

ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljúbite

med seboj!«

Voditelj: Meni se zdijo te Jezusove besede kar zahtevne. Ne vem, kako bi jih razumel. Kaj pomeni, da

smo prijatelji in ne služabniki?

Vsi se pogovarjamo in voditelj poskrbi, da si v pogovoru ne segamo v besedo.

Voditelj: Predlagam, da gremo sedaj en krog igre »človek ne jezi se«. Držali se bomo pravil, kot jih

poznamo. Vendar bo vsak imel samo eno figuro. Zmagal bo tisti, ki bo prvi pripeljal svojega služabnika

(figuro) v hišo.

Vsi se igramo.

Voditelj: Kaj smo videli? Vsak od nas je bil gospodar ene figure in premikali smo jo tako, kot se nam je

zdelo najbolj prav in kot nam je dovolil zakon kocke. Kaj bi nam figura povedala, če bi bila živa in če bi

mogla govoriti?

Vsi se pogovarjamo, voditelj poskuša usmeriti pogovor v spoznanje, da figura pri našem premikanju ni

imela nobenega vpliva, kam jo bomo prestavili in kako. Vidimo, da pri Jezusu nismo njegovi služabniki in

figurice na naši zemlji. Jezus nam daje možnost, da z njim sodelujemo, se z njim pogovarjamo in nas ne

sili v nobeno dejanje. Vedno nas samo vabi in spodbuja. 

Voditelj: Ko smo spoznali, da nam Jezus daje svobodno voljo, da se odločimo ali bomo z njim

sodelovali ali ne, prisluhnimo današnjemu šmarničnemu branju.

Voditelj: Predlagam, da za med tednom ohranimo vajo preteklega tedna in se podpiramo v tem, da

bomo vedno boljši Jezusovi prijatelji. Pri tem nam bo gotovo rada pomagala Mati Marija, katere mesec

obhajamo. Zmolimo en del litanij njej v čast.

Bralec vodi molitev litanij, ki jih najdemo v molitveniku ali na: 

http://www.molitev.net/molitev/litanije-matere-bozje

Za konec zapojemo katero Marijinih pesmi.

http://sku.rkc.si/2021/04/29/smarnice-za-otroke-2021/
http://www.molitev.net/molitev/litanije-matere-bozje

