o d s v e t eg a J o ž e f a

d o G o s p o d ov eg a o z n a n j e n j a

etrtek, 19. marca 2020, praznik sv. Jožefa
1 Da es je praz ik svetega Jožefa. )a jutranjo molitev preberemo predlagano zgodbo in se
pogovori o o vpraša ju: Kdaj si il ti aj olj po ose a svojega očeta oz. kdaj se ti je
zdel tvoje oče ajvečji ju ak? Nato z oli o za vse ože i očete, da i ved o z ogli
poskr eti za var ost vseh svojih liž jih. Preizkusimo se tudi v kvizu o sv. Jožefu.
2 Ker je to praz ik očetov, e poza i o pripraviti drob ega prese eče ja za očeta kakše
izdelek, jed, ki jo i a pose ej rad, a esto jega opravite kakš o do ače delo ...).
3 Skupaj z ostalimi druži ski i čla i a spletu poišči o
se je udeleži o.

ož ost udeležbe pri sveti

aši in

4 Večer a praz ič a olitev:
- ) ere o se okrog ize oziro a okrog druži skega olitve ega kotička. Prižge o svečko,
zrave položi o križ ali drugo sveto podo o. Sveto pismo odpremo pri odlomku: Mt
1,16.18-21,24. Nekoga iz ere o za voditelja ogoslužja i drugega za ral a Božje esede.
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Voditelj: V i e u Očeta i Si a i Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Da es praz uje o god svetega Jožefa, oža Marije, Jezusove atere. Sveti
Jožef je tisti svet ik, ki so se u ved o z ova priporočali aši pred iki v olez ih i
s rt i evar osti. Slove i ga časti o i k je u oli o že od leta 1621. V starih
časih so se u priporočali v času kuge i
arsikateri kraj ga je sprejel za svojega
pose ega zavet ika. Ker je il Jezusov kruš i oče, u priporoča o vse aše očete.
Da es zače ja o tudi tede druži e. Moli o pose ej za to, da i ostali zvesti Jezusu
i da e i poza ili i izgu ili pogu a za življe je.
Bralec: Iz evangelija po Mateju (Mt 1,16.18-21,24)
Jako je i el si a Jožefa, oža Marije, iz katere je il rojen Jezus, ki je Kristus. Z
rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je ila jegova ati Marija zaroče a z
Jožefo , je ila, prede sta prišla skupaj, oseča od Svetega Duha. Ker je bil njen
ož, Jožef, praviče i je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti.
Ko je to pre išljeval, glej, se u prikaže v spa ju Gospodov a gel i pravi: »Jožef,
Davidov sin, ne boj se vzeti k se i svoje že e Marije; kar je a reč spočela, je od
Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker o o odrešil svoje ljudstvo
jegovih grehov.« Ko se je Jožef z udil iz spa ja, je storil, kakor mu je
aročil Gospodov angel.
Voditelj: Jožef je sprejel Marijo i je ega otroka ter tako začel izpol jevati Božjo
voljo. Prosi o Boga, da i ga lahko pos e ali tudi i. Vsak aj v tre utkih tiši e
po isli, v kakš i težavi aj ga sveti Jožef podpre pri Bogu. Tre utek tiši e, ato vsak
pove svojo proš jo.
Vsi po vsaki proš ji : Sveti Jožef, prosi za as.
Voditelj: Do ri Bog, v svoji previd osti si iz ral svetega Jožefa za oža Materi
svojega Si a. Časti o ga kot varuha a ze lji, aj a
o tudi priproš jik v e esih.
Po Kristusu, aše Gospodu. A e .
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Petek, 20. marca 2020
1 Za jutranjo molitev preberemo predlagano zgodbo. Pogovori o se o vpraša jih:
Poz aš koga, ki je drugače od drugih ljudi? V če je drugače ? Kako se počutiš, ko si
ob njem? Skupaj z oli o za vse starše i otre, da i razu eli svoje otroke, kršče e
in birmance ter jim znali priti naproti.
2 Petek je pose e da spo i a a Jezusovo trplje je. V post e času je to še pose ej
poudarjeno tako, da ob petkih ne jemo mesa in mesnih izdelkov. Post i čas je čas
pose ih vaj v odpovedi i krepitvi aše volje za do ro. Spomnimo se svojih postnih
sklepov in preverimo, kako smo jih do sedaj izpolnjevali: eni smo se odrekli
sladkarija , drugi televiziji, tretji s o se odločili, da e o o teč i i tr asti, pa četrti
bodo bolj redno pospravljali svojo sobo in svojih stvari ne bodo puščali vsepovsod po
stanovanju ...

Vir: Qumran.net

3 Ker da es e ore o v erkev k olitvi križevega pota, skušaj o po spo i u narisati
e o od postaj križevega pota i ob jej oblikuj o večer o druži sko olitev. Skupaj
lahko z oli o tudi vse postaje križevega pota. Besedilo križevega pota (izberemo eno
iz ed ož osti : za druži e, za otroke, »v krstu preroje i«.
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Sobota, 21. marca 2020
1 Za jutranjo molitev preberemo predlagano zgodbo. Pogovori o se o vpraša jih: Kdaj se
ti počutiš olje: ko ti ekdo ekaj podari ali ko ti eko u ekaj podariš? Zmolimo za vse
poroče e, da i z ali drug drugega razveseljevati.
2 Pri večer i olitvi z oli o desetko rož ega ve a za vse, ki skr ijo za ol ike i se orijo
proti koronavirusu. Sklenemo z molitvijo za zdravje:

Podari o si lahko tudi čas. Pripravite večer druži skih družab ih iger. Ostanite skupaj –
doma!
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Nedelja, 22. marca 2020
1 Pripravimo druži sko bogoslužje. ) ere o se okrog ize oziro a v olitve e kotičku.
Prižge o svečko, zrave položi o križ ali drugo sveto podo o. Sveto pismo odpremo pri
odlomku: Jn 9,1- 1. Nekoga iz ere o za voditelja ogoslužja. Ker o o svetopise ski
odlomek brali po vlogah, si razdeli o še te. Potre uje o: ral a ki ere v es o esedilo ,
Jezusa, sleporoje ega, e ega ali o a starša, e ega ali več uče ev, e ega ali več sosedov,
e ega ali več farizejev ki erejo skupaj .
2 Potek
Voditelj: Po ov o o o skupaj o hajali edeljsko ogoslužje. Vsak v svojem srcu naj
pomisli na Jezusove esede: »Kjer sta a reč dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
ta se sredi ed ji i.« Mi smo sedaj zbrani v Jezusovem imenu in zato ga
pozdravimo: V i e u Očeta i Si a i Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Da i s čisti sr e
rali Božjo esedo, se pokesaj o vsega, kar s o čez tede
naredili narobe ali pomanjkljivo: Gospod, usmili se.
Vsi: Gospod, usmili se.
Voditelj: Da i odprli svoja sr a i slišali Božje sporočilo, kako aj živi o lepo, prosi o:
Kristus, usmili se.
Vsi: Kristus, usmili se.
Voditelj: Da i se edse oj o podpirali i
zadovoljen, prosimo: Gospod, usmili se.

živeli tako, da

i Gospod

il z

a i

Vsi: Gospod, usmili se.
Voditelj: Sedaj pa skupaj prisluhnimo svetopisemskemu odlomku. Beremo po vlogah.
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Bralec: ‹isti čas je šel Jezus iz templja i zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi
uče i so ga vprašali:
Uče i: »Učitelj, kdo je grešil, o ali jegovi starši, da se je rodil slep?«
Bralec: Jezus je odgov ril:
Jezus: »Ni grešil e o e jegovi starši, a pak a je
aj se razodé ejo Božja dela. Dokler
je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride oč, ko ihče e ore delati.
Dokler sem a svetu, se luč sveta.«
Bralec: Ko je to izgov ril, je plju il a tla i s sli o arédil blato. Pomazal mu je z lato
mu rekel:

oči i

Jezus: »Pojdi i se u ij v vod jaku Síloa!«
Bralec: Kar v prevodu pomeni Posla i. Odšel je torej i se u il. Ko se je vr il, je videl. Sosedje
i tisti, ki so ga prej videli, da je il erač, so govorili:
Sosedje: »Ali i to tisti, ki je posedal i

eračil?«

Bralec: Eni so govorili:
Sosedje: »O je,«
Bralec: medtem ko so drugi govorili:
Sosedje: »Ne, podo e
Bralec: Sa

u je.«

pa je gov ril:

Sleporojeni: »Jaz se .«
Vir: Qumran.net

Bralec: Rekli so mu tedaj:
Sosedje: »Kako so se ti torej oči odprle?«
Bralec: On pa je dejal:
Sleporojeni: »‹isti človek, ki se i e uje Jezus, je arédil lato, i z ji
rekel: Pojdi v Síloo i se u ij . Šel se tja, se u il i spregledal.«

po azal oči i

i
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Bralec: Rekli so mu:
Sosedje: »Kje je tisti?«
Bralec: Dejal jim je:
Sleporojeni: »Ne ve .«
Bralec: Človeka, ki je il prej slep, so odvedli k farizeje . ‹isti da , ko je Jezus arédil lato i
u odprl oči, je ila so ota. I farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je:
Sleporojeni: »Blata

i je dal a oči, ato se

se u il i vidi .«

Bralec: Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:
Farizeji: »‹a človek i od Boga, ker e spoštuje so ote.«
Bralec: Drugi pa so govorili:
Farizeji: »Kako i greš ik

ogel delati takš a z a e ja?«

Bralec: In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli:
Farizeji: »Kaj praviš o je , ker ti je odprl oči?«
Bralec: On pa je rekel:
Sleporojeni: »Prerok je.«
Bralec: Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler iso pokli ali staršev
tega, ki je spregledal. Vprašali so jih:
Farizeji: »Je to vaš si , o katere

pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi?«

Bralec: Starši so odgovorili i rekli:
Starša: »Veva, da je to aji si i da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo
u je odprl oči, ídva e veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sa
aj govori o se i.«
Bralec: ‹o so rekli jegovi starši, ker so se ali Judov; Judje so a reč že skle ili, da odo
vsákogar, ki ga o priznal za Mesija, izo čili iz shod i e. )ato so jegovi starši rekli: Dovolj je
star, jega vprašajte . ‹edaj so farizeji drugič pokli ali človeka, ki je il prej slep, i
u rekli:
Farizeji: »Daj čast Bogu! Mi ve o, da je ta človek greš ik.«
Bralec: On pa je odgov ril:
7
© Slovenski katehetski urad

Sleporojeni: »Če je greš ik, e ve . E o pa ve , da se

il slep i da zdaj vidi .«

Bralec: Tedaj so mu rekli:
Farizeji: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?«
Bralec: Odgov ril ji

je:

Sleporojeni: »Povedal se va že, pa iste poslušali. Če u hočete z ova slišati? Bi mar tudi
vi radi postali jegovi uče i?«
Bralec: In ozmerjali so ga in mu rekli:
Farizeji: »‹i si jegov uče e , i pa s o Mojzesovi uče i. Mi vé o, da je Mojzesu gov ril
Bog; o te pa e ve o, od kod je.«
Bralec: Mož ji

je odvrnil in rekel:

Sleporojeni: »‹o je res čud o, da e véste, od kod je, e i pa je odprl oči. Vé o, da Bog
greš ikov e usliši. Kdor pa Boga časti i spol juje jegovo voljo, téga usliši. Od vekomaj se ni
slišalo, da i kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta e i il od Boga, e i
gel
ičesar storiti.«
Bralec: Odgovorili so in mu rekli:
Farizeji: »Ves si r je v grehih, pa as oš učil?«
Bralec: I vrgli so ga ve . Jezus je slišal, da so ga vrgli ve . Našel ga je i

u je rekel:

Jezus: »Veruješ v Si a človekovega?«
Bralec: I ta je odgov ril ter rekel:
Sleporojeni: »Kdo je to, Gospod, da i veroval va j?«
Bralec: Jezus mu je rekel:
Jezus: »Videl si ga; ta, ki govori s te oj, ta je.«
Bralec: Tedaj je dejal:
Sleporojeni: »Veruje , Gospod,«
Bralec: in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel:
Jezus: »)a sod o se

prišel a ta svet, da i videli tisti, ki e vidijo, i oslepeli tisti, ki vidijo.«
8
© Slovenski katehetski urad

Bralec: ‹o je slišalo ekaj farizejev, ki so ili pri je
Farizeji: »S o

orda tudi

i so

u rekli:

i slepi?«

Bralec: Jezus jim je dejal:
Jezus: »Če i ili slepi, i e i eli greha. Ker pa pravite: Vidi o , vaš greh osta e.«

Voditelj: Sedaj ekaj tre utkov pre išljuj o, kaj s o slišali i kaj s o si zapomnili.
Kratka tiši a.
- Kaj po e i »sleporoje i« i kaj u je Jezus storil?
- I e »Si človekov« je Jezus upora ljal, ko je govoril o se i. ‹ako je povedal tudi, da je
o tisti, ki o odrešil svet. Kako je sleporoje i izpovedal vero va j?
- Na kakše ači
i kaže o, da veruje o, da je Jezus Božji Si ?
Voditelj: Sedaj o o drug druge u položili des o roko a levo ra o. ‹a aš
skle je i druži ski krog aj pokaže, da veruje o v Jezusa, ki je aš Odreše ik i as je
aučil oliti. Moli o: Oče aš, ki si v e esih …
Voditelj: Sledi duhovno obhajilo. Skupaj molimo:
Jezus, verja e , da si avzoč v Najsvetejše zakra e tu. Zahvaljuje se Ti za Tvojo
lju eze do e e, ki si i jo izkazal s svojo s rtjo a križu. Želi te lju iti olj kakor
vse drugo, predvse pa Te želi sprejeti v svojo dušo. Ker Te e morem prejeti
zakra e tal o, Te prosi , da prideš k e i duhov o: prosi Te, da vstopiš v oje sr e
i pre ivaš v je .
Kratka tiši a, da se poveže o z Jezuso .
Voditelj:
Hvala ti, Jezus, ker si as o iskal. Hvala ti, za združitev s te oj. Hvala ti, ker as ohra jaš
poveza e s te oj. Ne dovoli, da i kdaj šli stran od tebe.
O ko u aredi o z a e je križa i zapoje o katero od post ih pes i.

3 Za večer o olitev preberemo predlagano zgodbo. Pogovori o se o vpraša ju: Kdaj si bil
ti najbolj pogumen? ) oli o za dekleta i fa te, da i z rali dovolj pogu a za življe jske
odločitve.
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Ponedeljek, 23. marca 2020
1 V ted u olitve za druži e s o. Naše druži e so v teh d eh
posebej poklicane, da postajajo Cerkve v malem. Poskrbimo,
da o ta tede v aši druži i či
a j slabe volje i teč obe.
Vse lepe in dobre stvari, ki se nam bodo zgodile, zapisujemo
na listke in jih shranimo v stekleni kozarec. Prihodnjo
nedeljo ga odprimo in se zanje zahvalimo. Kozarec shranimo
a vid o esto, da as o spo i jal a ta preizkuša i čas.

Vir: Pinterest

2 Zjutraj zmolimo za zdravje. Posebej se spomnimo tudi vseh,
ki po agajo v
ol iš i ah, do ovih za ostarele,
ambulantah; pa na gasilce, policiste in tudi tiste, ki morajo
kljub nevarnosti za zdravje opravljati svoje poklicne
dolž osti. )a vse te z oli o olitev )drava Marijo.
3 Za večer o
olitev preberemo predlagano zgodbo.
Pogovori o se o vpraša jih: Kaj isliš, da aj olj potre ujejo ljudje, ki so osa lje i?
) oli o Oče aš za vse, ki živijo sa i, da se e i ikoli počutili osa lje e.
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Torek, 24. marca 2020
1 Za jutranjo molitev preberemo predlagano zgodbo. Pogovori o se o vpraša jih:
Misliš, da lahko tuji ljudje skr ijo za ekega otroka tako lepo kot starši? Zmolimo za
vse, ki e orejo i eti otrok, da i ašli pot, kjer odo lahko s svojo lju ez ijo po agali
drugim pri njihovi rasti.
2 Jutri bo praznik mam, babic in prababic. Brez a e aredi o ačrt, kako jo o o
(veselo!) presenetili (pripravimo kakše izdelek, kaj do rega skuha o, aredi o
kakš o opravilo a esto je … .
3 Marija je a gelu odgovorila, da je Gospodova dekla. Pri druži ski večer i olitvi se
pogovorimo, kaj to pomeni in kako bomo jutri, a praz ič i da , tudi mi živeli v duhu
služe ja Bogu.

Sreda, 25. marca 2020
1 Skupaj poišče o sveto ašo a spletu i se je udeleži o.
Prejmemo tudi duhovno obhajilo.
2 Skupaj se igramo kviz – milijonarja o Mariji. Kako dobro jo
poznamo?
3 Za večer o molitev preberemo predlagano zgodbo.
Pogovori o se o vpraša jih: Misliš, da lahko tuji ljudje
skr ijo za ekega otroka tako lepo kot starši? Zmolimo za
vse, ki e orejo i eti otrok, da i ašli pot, kjer odo lahko
s svojo ljubeznijo pomagali drugim pri njihovi rasti.
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Še ekaj idej i spod ud:
-

ob praz iku sv. Jožefa,
ustvarja je o praz iku vseh staršev,
15 idej za materinski dan,
enostavne ideje za materinski dan,
prese eče ja za očete,
do išljija aj i a eja 
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