SKUPAJ IN Z NJIM
Družina na 3. adventno nedeljo
Pripravil: Slovenski katehetski urad

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

Tam, kjer je mogoče, starši priskrbimo blagoslovljeno vodo.
Lahko se dogovorimo z župnikom, da jo pripravi.
Potrebovali jo bomo tudi za vse tri svete večere.
Družina se zbere na svojem običajnem mestu za molitev.
Adventni venec je pripravljen. Izberemo tistega, ki bo
svečke prižgal, ugasnil, voditelja bogoslužja, njegovega
pomočnika, bralca. Če se odločimo, da bomo izdelovali tudi
okraske, pripravimo še material za izdelavo.
Pripomočki:
blagoslovljena voda, nekoliko večji papir (lahko risalni list
ali dva – odvisno od številčnosti družine), flomastri/
voščenke/suhe barvice.
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Začnimo molitev z znamenjem križa. Pokažimo, kako se v letošnjem
adventu posebej trudimo drug za drugega, tako da z blagoslovljeno
vodo drug drugemu naredimo na čelo znamenje križa.
Vsi se med seboj pokrižamo z blagoslovljeno vodo: V imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha. Amen.
V evangeliju bomo slišali, da so ljudje spraševali, kdo je Jezus, ki ga
Janez Krstnik oznanja. Predlagam, da na plakat naredimo napišemo in
narišemo vse, kar o Jezusu že vemo.
Vsi rišemo in pišemo na plakat in se ob tem pogovarjamo, kdo je zame
Jezus.
Sedaj prisluhnimo, kaj pravi današnji evangelij.
Iz evangelija po Janezu (1,6-8.19-28)
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi
pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. To pa je Janezovo pričevanje:
Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga
vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem
mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,«
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jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo si,
da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o
sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte
Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaíja.« Odposlanci so bili iz vrst
farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne
mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz krščujem z
vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in
jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« To se je zgodilo
v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.
Jezus je luč sveta. Jezus nam s svojim življenjem kaže, kako naj prav
živimo. K čemu nas vabi v tem tednu adventnega časa?
Se pogovarjamo med seboj in na plakat napišemo en sklep, ki nam bo
v tednu pomagal misliti na Jezusa in si med seboj pomagati pri
izpolnjevanju vsakodnevnih dolžnosti.
Skupaj molimo:
Jezus, ti si luč sveta, ti si naša luč, ti si luč naše družine. Prosimo te,
razsvetli nam srca in okrepi nam roke, da bomo v tem tednu sledili
tvojemu vabilu in delali drug drugemu dobro. Pridi v naša srca in jih
naredi podobna tvojemu Srcu. Amen.
Naredimo znamenje križa.
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Sedaj nas povabim, da naredimo zvezdice, ki nas bodo na družinskem
božičnem drevesu spominjale, da je Jezus naša luč.
Zapojemo eno izmed predlaganih pesmi:
Pridi k nam, Gospod, Ti si ta luč sveta ali katera izmed adventnih pesmi.
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Nagovor ob Božji besedi
Duhovne drobtinice
Ob Besedi

Ideje in spodbude







Papirnate zvezde (Možnost 1, Možnost 2, Možnost 3)
Janez Krstnik (predstavitev)
PPD - pobarvaj, poveži, dopolni
Kobilice (predloga, navodilo)
Predlog kateheze
Izdelava jaslic, s katerimi presenetimo nekoga v naši soseski (predloga: Model
1, Model 2, Model 3)
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