6. december 2020

Priprava: Z otroki pripravimo oltar. Tudi tokrat nanj položimo adventni venec. Pripravimo Sveto
pismo in blagoslovljeno vodo.

Znamenje križa.
Zapojemo primerno pesem in med petjem prižgemo dve sveči na adventnem vencu.

Pogovor: Ali bi znali našteti nekaj imen Jezusovih sorodnikov? Naštejemo nekatere: babica Ana,
dedek Joahim, Marijina teta Elizabeta, njen sin Janez Krstnik ... Kdo od teh je bil približno 6
mesecev starejši od Jezusa? Janez (Krstnik). Bil je tisti, ki je ljudstvo pripravljal na prihod
Odrešenika. Judovsko ljudstvo je namreč pričakovalo Odrešenika, ki so ga napovedovali že mnogi
preroki v stari zavezi Svetega pisma. Pričakovanja o Odrešeniku so bila zelo velika ... In ljudje so
imeli zelo različne predstave o tem, kako bo prišel in kakšen bo. Kako pa si mi predstavljamo
Odrešenika? Je to nekdo, ki vse naredil namesto nas? Ali poskrbi, da ni težav? (Vsak družinski član
lahko pove, kako si ga predstavlja.) Danes vemo, da je Odrešenik Jezus, ki nam odpušča grehe in je
z nami ves čas, ko nam je lepo, pa tudi takrat, ko je težko (tudi pri igri, delu, učenju …).
Sedaj si bomo prebrali odlomek iz Svetega pisma, kako je Janez Krstnik naznanil prihod Odrešenika
(Jezusa) in vabil ljudi, da pripravijo svoja srca.

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Markovega evangelija Mr 1,4-8:
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K
njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in
priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je
kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se
sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo
krstil s Svetim Duhom.«

Razlaga: Najprej vsak pove, kaj si je zapomnil o Janezu Krstniku. Še enkrat preberemo, kaj je Janez
oznanjal. Oznanjal je prihod močnejšega od sebe – Jezusa, oznanjal pa je tudi krst spreobrnjenja v
odpuščanje grehov. Kaj to pomeni? Janez je klical ljudi k boljšemu življenju. Dobro je vedel, kako
potrebno je najprej očistiti srce, da se odpre za ljubezen. Mnogi so ta klic slišali in se dali krstiti ter
priznali svoje grehe, kot smo prebrali. Priznati grehe pomeni, da se storjenega kesamo, da nam je
žal, da smo prizadeli bližnjega, Boga in navsezadnje tudi sebe. (Starši lahko dodajo kakšen
konkreten primer.) To je prvi korak na poti spreobrnjenja. Janezov klic: »Spreobrnite se!« pa velja
tudi nam.
V kratkem trenutku tišine pomislimo na svoja srca. Kakšna so? Kaj želimo mi pospraviti, odstraniti
iz srca, da bo v njem več prostora za Boga?

Molitev: Danes zmolimo kesanje. Priznajmo pred Gospodom svoje grehe, razvade, dobro, ki ga
nismo storili, predvsem pa prinesimo pred Gospoda tista področja življenja, kjer smo najbolj šibki
in si želimo, da nam sam Bog pomaga zmagovati v bojih.
Kesanje: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se
bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo.
Slava Očetu.
Se prekrižamo z blagoslovljeno vodo.

Spodbuda: Starša in starejši otroci se dogovorijo, kdaj bodo šli k sveti spovedi.

