5. OBLIKA
»BODI PRI NAS, GOSPOD!«
VEČERNO DRUŽINSKO SLAVJE BOŽJE BESEDE

PREDPRIPRAVA:
Starši ste povabljeni, da že v soboto čez dan otroke spomnite na nedeljo BOŽJE BESEDE. Vse
člane družine povabite, naj premislijo, kateri je njihov najljubši svetopisemski odlomek,
poiščejo različne izdaje Svetega pisma, ki jih imate doma, in jih prinesejo v družinski molitveni
kotiček.
Ob koncu molitve si boste razlomili kruh, ki ga lahko spečete doma že v soboto čez dan.

PRIPOMOČKI:
Sveto pismo: Lk 24,13-35
Kruh
Sveče
Papir za vsakega udeleženca, pisala, škarje

PREDLAGANE PESMI:
Odpri oči mi, da vidim te, Jezus
Aleluja
Sta šla učenca po poti v Emavs
Hvala, Jezus, hvala, Jezus
Angelček, varuh moj

Družina se na sobotni večer zbere v molitvenem kotičku, ob jaslicah ali pri družinski mizi, kjer
so že različni izvodi Svetega pisma, košara s kruhom, dve sveči, posoda z blagoslovljeno vodo.
Izberemo voditelja bogoslužja, ministranta in bralca.

SLAVJE BESEDE:
PESEM: Odpri oči mi, da vidim te, Jezus
USTOLIČENJE SVETEGA PISMA:
Oče ali mati na mizi svečano odpre knjigo vseh knjig:
Lk 24, 13-35
»Ministrant« ob odprto knjigo postavi prižgani sveči.

VODITELJ:
Papež Frančišek je imel srčno željo, da bi eno nedeljo med letom kristjani po vsem svetu skupaj
praznovali praznik BOŽJE BESEDE. Izbral je tretjo nedeljo v letu, da se skupaj zahvalimo
Gospodu za Sveto pismo. Zahvaljujemo se, da Bog želi biti z nami in se z nami pogovarjati, da
želi hoditi z nami in da prihaja k nam po Božjem kruhu. Ko beremo Sveto pismo, in ko smo pri
maši, nam je Gospod najbližje.
V znamenje naše želje, da bi bili z Njim, hodili z Njim in ga poslušali, smo se zbrali ta večer.
Zdaj bomo na papir obrisali naša stopala, jih izrezali in položili okoli knjige Božje besede.

VODITELJ:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
VSI: Amen.
VODITELJ:
Obrisi naših nog izražajo našo željo, da bi hodili z Jezusom. Povejmo mu in recimo: Dragi
Jezus, rad bi hodil s teboj!
VSI: Dragi Jezus, rad bi hodil s teboj!
VODITELJ:
Zdaj pa si zakrijmo oči in v temi recimo: Jezus, odpri moje oči!
VSI: Jezus, odpri moje oči!
VODITELJ:
Dotaknimo se srca in ponovimo: Jezus, podarjam ti svoje srce!
VSI: Jezus, podarjam ti svoje srce!
VODITELJ:
Dotaknimo se ušes in prosimo: Jezus, odpri moja ušesa!
VSI: Jezus, odpri moja ušesa!
VODITELJ:
Zdaj pa se umirimo in zbrano prisluhnimo odlomku iz Svetega pisma.

BRALEC:
Iz evangelija po Luku:
24,13-24
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je
šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se med seboj o vsem tem, kar se
je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in
hodil z njima. Njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »Kakšni so
pogovori, ki jih imata med seboj po poti?« Žalostna sta obstala. Eden izmed njiju, Kleopa po
imenu, je odgovoril in mu rekel: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu in ne veš, kaj se je tam zgodilo
te dni?« In rekel jima je: »Kaj neki?« Rekla sta mu: »To, kar se je zgodilo z Jezusom
Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom;
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali.
Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odrešil Izraela. Vrh vsega pa je že tretji dan, odkar se je
to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas zbegale. Ko so bile zgodaj zjutraj pri
grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje
angelov, ki so dejali, da živi.
Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa
niso videli.«
PESEM: Aleluja
BRALEC:
Lk 24,25-28
In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali
preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?« In začel je z
Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
PESEM: Bodi pri nas, ker se že mrači (Odpev pesmi Sta šla učenca po poti v Emavs)
BRALEC:
Lk 24,29-35
Medtem so se približali vasi, kamor so potovali.
On pa se je delal, kakor da gre dalje.
Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.«
In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil,
razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred
njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril
in razlagal Pisma?«
Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z
njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta
pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
To je Božja beseda!

VSI: Bogu hvala!
VODITELJ:
Potovanje Vstalega z učencema se zaključi z večerjo. Jezus je sprejel vztrajno prošnjo učencev,
da ostane z njima, in sedli so k mizi. Jezus je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal.
In takrat so se jima odprle oči in sta ga spoznala.
Tudi mi si želimo, da bi bil Jezus vedno z nami, da bi nam govoril in nas hranil.
Z njegovo molitvijo se zahvalimo za kruh Božje besede, za Nebeški kruh in za kruh naše
medsebojne ljubezni.
VSI: Očenaš
VODITELJ:
Zdaj bomo razlomili kruh, povonjali, kako lepo diši, in ga počasi okušali.
(Kruh razlomimo in pojemo.)

BRALEC:
Nasičeni ob naši družinski mizi z Božjo besedo in vsakdanjim kruhom, povejmo Jezusu naše
zahvale.
Oblikujemo zahvale ali preberemo:
BRALEC:
Hvala za ušesa, da slišimo Božjo besedo.
VSI: Hvala ti, Gospod!
BRALEC:
Hvala za oči, da lahko beremo Božjo besedo.
VSI: Hvala ti, Gospod!
BRALEC:
Hvala za srce, da lahko Božjo besedo poslušamo s srcem in po njej sprejmemo Boga v srce.
VSI: Hvala ti, Gospod!
BRALEC:
Hvala za roke, da Božjo besedo uresničimo v življenju.
VSI: Hvala ti, Gospod!
BRALEC:
Hvala za noge, da lahko Božjo besedo ponesemo v svet.
VSI: Hvala ti, Gospod!
BRALEC:

Hvala za močan glas, da lahko drugim govorimo o Bogu.
VSI: Hvala ti, Gospod!
PESEM: Hvala, Jezus, hvala, Jezus
VODITELJ:
Pred spanjem se bomo pokrižali z blagoslovljeno vodo in prosili za Božji blagoslov v naši
družini.
Pokrižali bomo drug drugega in molili:
______ (ime), Bog te blagoslovi! Amen.
PESEM: Angelček, varuh moj
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