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DRUŽINSKO
molitveno bogoslužje

Slovenski katehetski urad

Kar koli ste storili enemu od teh mojih
najmanjših
bratov, ste storili

MENI.

Mt 25,31-46

Our Statistics

PRIPRAVA
Družina se zbere v molitvenem kotičku.
Izberemo voditelja bogoslužja, njegovega pomočnika in bralca. Eden od
staršev ali večjih otrok pripravi papirnate trakove, na katerih so izpisana
telesna (lačne nasičevati, žejnim dajati piti, nage oblačiti, popotnike
sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati) in
duhovna dela usmiljenja (grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem prav
svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti,
za žive in mrtve Boga prositi). Pripravimo še pripomočke: barvni papir,
lepilo, barvne svinčnike ali voščenke (za okrasitev krone).

Najprej izdelamo krono iz papirja. Ob izdelovanju ter okraševanju se
pogovorimo, kdo so bili kralji, ali poznamo kakšnega kralja (Norveška) ali
kraljico (Anglija) še danes. Iz pravljic poznamo dobre in slabe kralje in
kraljice. Kako se je njihova dobrota kazala in v čem jih lahko posnemamo?
Ko naredimo krone, vsak svojo položi na glavo. Začnemo molitev.

POTEK
Voditelj: Danes praznujemo nedeljo Kristusa Kralja. Sedaj, ko imamo
krone na glavi, začnimo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Pomočnik voditelja: Ko smo se prej pogovarjali o kraljih in kraljicah,
Jezusa nismo omenili. Verjetno zato ne, ker že kar dobro poznamo
njegovo življenje in vemo, da on ni bil kralj, kakršne poznamo na tem
svetu. Poslušajmo, kaj pravi današnji evangelij o tem, koga Jezus
sprejme v svoje kraljestvo.
Bralec: Iz evangelija po Mateju (25,31-46)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem
veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči
ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj
bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega
Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!
Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec
sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste
me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični
odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti
dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj
smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših
bratov, ste storili meni.‹ Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč
izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim
angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste
dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli,
bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali
bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično,
povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste
storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Voditelj: Vidimo, kdo lahko vstopi v Jezusovo kraljestvo: ne tisti, ki ima
kakršno koli krono na glavi, temveč tisti, ki dela dobro.
Pomočnik voditelja: Tukaj imamo listke, na katerih so napisana telesna in
duhovna dela usmiljenja. Današnja nedelja je zadnja v cerkvenem letu in
prihodnji teden bomo že začeli advent. Zato bomo izbrali vsaj tri od duhovnih
in tri od telesnih del, za katera se bomo v adventu posebej prizadevali.
Vsi: Skupaj izberemo tri duhovna in tri telesna dela usmiljenja. Na vsako
krono napišemo eno izmed izbranih del.
Voditelj: Zmolimo za Božjo pomoč v naših prizadevanjih in skupaj zapojmo
(izberemo eno izmed predlaganih pesmi).
Vsi: Jezus, ti si Kralj. Danes smo spoznali, da si drugačen kralj od človeških
kraljev. Tebi se izročamo. Radi bi bili dobri člani tvojega kraljestva. Prosimo te,
pomagaj nam pri izpolnjevanju svojih vsakodnevnih dolžnosti in tudi pri
izpolnjevanju dobrih sklepov, ki smo jih danes naredili. Jezus, bodi in ostani
kralj naše družine. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v
začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen.

PESMI
- Jezus Kristus je naš Rešenik
- Jezus, kralj vsega stvarstva
- Naj bo lep ta dan
- Ritmično duhovna glasba

DEJAVNOSTI
Our Statistics

IZDELAVA KRON
Izdelajmo krone iz papirja in jih postavimo na vidno
mesto, da nas spominjajo na naše sklepe. Lahko jih
uporabimo ob prazniku sv. treh kraljev.

Na sprehodu v gozdu iz naravnih materialov
izdelamo krone in se pogovorimo, kako bomo živeli
zastavljene sklepe.

VEČER SLAVLJENJA
Pripravimo večer slavljenja v domači družini.
Izberemo ustrezne pesmi (glej zgoraj), vmes pa
beremo vrstice Psalma 148. Psalmu vsak član doda
še svojo vrstico. Tako bo nastal družinski psalm, ki ga
napišemo na plakat (predloga).
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