SKUPAJ IN Z NJIM
Družina na 2. adventno nedeljo

D ru ž in sko mol itve n o bo go slu žj e

V evangeliju bomo slišali o Janez Krstniku, ki je
krščeval z vodo in klical ljudi k spreobrnjenju.
Mi smo bili krščeni z vodo in Svetim Duhom in
v spomin na svoj krst bomo danes, poleg dveh
sveč na adventnem vencu, prižgali še svoje
krstne sveče, če jih imamo. V primeru, da se
bomo odločili za katero od dejavnosti,
pripravimo material.
Družina se zbere na svojem običajnem mestu
za molitev. Adventni venec je pripravljen.
Izberemo, kdo bo prižgal svečke, jih ugasnil,
voditelja bogoslužja, njegovega pomočnika,
bralca

P O TEK
Voditelj

Voditelj bogoslužja povabi k prižiganju 2. svečke na adventnem vencu.

Vsi

Danes je druga adventna nedelja in tudi Miklavževa nedelja. Prižigamo
drugo adventno svečo na našem adventnem vencu. Hvaležni smo
spominu svetega Miklavža, ker je izpolnjeval Božje naročilo in nas
obdaril s svojimi darovi. Zapojmo pesem zahvale: Hvala ti, o moj
Gospod … (lahko dodajamo še druge besede zahvale, npr: »za darove
te, hvala ti«; »za ljubezen vso, hvala ti«; »za veselje vse, hvala ti«).
Pojemo.

Voditelj

Prisluhnimo današnjemu evangeliju.

Bralec

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri
preroku Izaíju: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki
bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo
pot, zravnajte njegove steze!«
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

Voditelj
Pomočnik

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.«
Slišali smo vabilo Janeza Krstnika. Mi smo že bili krščeni in smo že
sprejeli Gospoda v svoje življenje. Da bi se tega še bolj zavedali, bomo
sedaj obnovili krstne obljube. Najprej pa prižgimo svoje krstne sveče.
Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi Božji otrok?

voditelja
Vsi

Se odpovem.

Pomočnik

Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh?

voditelja
Vsi

Se odpovem.

Pomočnik

Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok greha?

voditelja
Vsi

Se odpovem.

Pomočnik

Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje?

voditelja
Vsi

Verujem.

Pomočnik

Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, n ašega Gospoda,
ki je bil rojen iz Device Marije, v Svetega duha,v sveto Katoliško
Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in
večno življenje?
Verujem.

voditelja

Vsi
Pomočnik
voditelja

To je naša vera. To je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu
Kristusu, našem Gospodu.

Vsi

Amen. Ugasnemo krstne sveče.

Voditelj

Sedaj poglejmo, kako nam gre izpolnjevanje naših adventnih sklepov.

Se pogovarjamo.
Vsi
Za tiste, ki gredo k obhajilu v cerkev:
Ob koncu zmolimo v hvaležnosti za vse darove in veselje, da smo
Voditelj
skupaj in s prošnjo, da bi znali še naprej živeti v miru in slogi. Po
molitvi se bomo odpravili v cerkev.
Vsi: Zdrava, Marija … Sveti angel ... Slava Očetu …
Za tiste, ki ne gredo k obhajilu v cerkev:
Obudimo v svojem srcu željo po prejemu duhovnega obhajila in
Voditelj
molimo …
Gospod Bog, pred nas si postavil zgled svetega Janeza Krstnika, ki nas
Vsi
vabi, da pripravimo pot tvojemu Sinu. Odpri nam srce, pridi k nam in
bivaj v nas, da bomo zvesto izpolnjevali svoje sklepe in živeli v duhu
krstnih obljub. Naj se s tvojo pomočjo izogibamo hudemu in delamo
dobro. To te prosimo po tvojem Sinu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Zapojemo eno izmed adventnih pesmi (npr. Zbudimo se iz spanja).

I d eje in spo d bud e
1. Izdelamo ORIGAMI OVČKE, ki bodo obogatile družinske jaslice.
2. Na sprehodu v gozd naberemo NARAVNI MATERIAL ZA PRIPRAVO DRUŽINSKIH JASLIC IN
OKRASKOV.
3. IZMED MIKLAVŽEVIH DARIL izberemo nekaj malenkosti, jih lično zapakiramo in
posnemamo Miklavževo dobroto, tako da jih na skrivaj položimo pred vrata katerega izmed
sosedov.
4. Starši na sprehodu do bližnjega potoka ali izvira pripovedujemo, kako je bilo pri KRSTU
otrok. V naravi zmolimo za krstne botre vseh članov družine. Zvečer jim pošljemo sporočilo z
lepo mislijo in molitvenim spominom.
5. Večer preživimo ob izdelavi in pisanju BOŽIČNIH VOŠČILNIC. Ne pozabimo pisati svojim
botrom.
Namig 1: Na papir odtisni svojo roko in nanjo nariši novorojenega Jezusa.
Namig 2: Voščilnica s 3D božičnim drevesom.
Namig 3: Jezušček in zvezda

NAGOVOR OB BOŽJI BESEDI 2. ADVENTNE NEDELJE
VIDEO KATEHEZA OB 2. ADVENTNI NEDELJI
DUHOVNE DROBTINICE OB 2. ADVENTNI NEDELJI
KAKO LETOS IZKORISTITI ADVENTNI ČAS?
POBARVANKA IN DOPOLNJEVANKA
SVETI MIKLAVŽ – ZGODBA 1
SVETI MIKLAVŽ – ZGODBA 2
PRIHOD SV. MIKLAVŽA
NALOGE OB 2. ADVENTNI NEDELJI

Pripravil: Slovenski katehetski urad

