
DRUŽINSKA MOLITEV OB SV. PISMU 
 
Trenutek tihote. 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
Pesem: Veruj v Boga, veruj v Boga, dal ti bo prečudovite stvari, zato veruj v Boga.  
Upaj v Boga… 
Ljubi Boga…  
Slavi Boga…  
Moli Boga… 
 
Roke prekrižamo na prsi in rečemo: Govori, Gospod, poslušam te. 
Stavek nekajkrat ponovimo. Lahko ob tem položimo roke na Sveto Pismo ali stavek ponovimo 
z zaprtimi očmi. 
 
Bralec :  
»Zdaj pozorno poslušajmo, kaj nam govori Bog.« Bere odlomek.  
Z otroki se pogovarjamo o prebranem odlomku. Kaj sem si zapomnil? Kaj mi hoče Bog s tem 
povedati? Česa ne razumem?  
 
MOLITEV: 
Jezus, hvala ti za tvojo Besedo. Hvala, da si z nami. Radi te imamo.  
Pesem: Jezus moj, ljubim te,  
bolj kot vse drugo ljubim te, 
vse, kar je v meni, naj prepeva ti: Jezus moj, ljubim te! 
Jezus moj, hvalim te… 
…molim te… 
…kličem te… 
…iščem te… 
 
Drug drugega pokrižamo in izročimo v Božje varstvo z besedami:  
Dobri Bog naj te blagoslovi in te varuje.  
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 



ODLOMKI SVETEGA PISMA ZA VELIKI TEDEN 
 
Veliki ponedeljek - Jezusova spremenitev (Mr 9) 
Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je 
spremenil. 
Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In 
prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: 
»Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni 
namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je 
zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar 
več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.  
In medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin 
človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševa li, kaj pomeni vstati 
od mrtvih. In vprašali so ga: »Zakaj pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?« Rekel jim je: »Elija res 
pride najprej in vse prenavlja, toda kako, da je pisano o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo 
zaničevan? A povem vam, da je Elija že prišel in so mu storili vse, kar so hoteli, kakor je pisano o njem.«  
 
 
Veliki torek - Jaírova hči (Mr 5) 
Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri 
jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k 
njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da 
ozdravi in ostane pri življenju!« In odšel je z njim.  
Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ 
učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« 
In nikomur ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred 
predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se 
razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu.  On pa je vse odslovil in vzel 
s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za 
roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« Deklica je takoj vstala  in 
hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega 
nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti.  
 
 
Velika sreda - O molitvi (Lk 11)  
Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: »Gospod, naúči 
nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.« Rekel jim je: »Kadar molite, recite:  
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo.  Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne  
in odpústi nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v 
skušnjavo!«  
In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel: ›Prijatelj, posodi 
mi tri hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu bo oni 
znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji, ne morem vstati 
in ti dati.‹ Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove 
nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in 
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, 
se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal 
škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre 
darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«  
 



 

 
Veliki četrtek  
Za molitev pred večerjo, ki naj bo zelo slovesna 
Pashalna večerja z učenci (Mt 26) 
Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš 
jedel pashalno jagnje?« Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu  in mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas 
je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenci.‹« In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in 
pripravili pashalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi.   
Medtem ko so jedli, je Jezus vze l kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je 
moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri 
zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. A povem vam: Odslej  ne bom več pil od tega sadu 
vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« In ko so odpeli 
hvalnico, so odšli proti Oljski gori.  
 
Za večerno molitev - Jezus na vrtu Getsemani (Lk 22) 
Šel je ven in se kakor po navadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, 
jim je rekel: »Molíte, da ne pridete v skušnjavo!«, sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. 
Padel je na kolena in molil: »Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak 
tvoja naj se zgodi.« Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj 
goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.  Ko je vstal od molitve, je šel k 
učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je: »Kaj spite? Vstanite in molíte, da ne pridete v 
skušnjavo.«  
 
Veliki petek - Jezusa križajo (Jn 19) 
Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrej sko 
Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa.  
Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del – 
in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne 
parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo,« da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi:  
Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali. In vojaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa  
so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl 
svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je 
rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.  
Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno,  in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je 
stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je 
Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha.  
 
 
Velika sobota - Jezusov pogreb (Lk 23) 
Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član vélikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z 
njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje 
kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in 
položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan pri pravljanja in bližala se je 
sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo 
telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. V soboto pa so po zapovedi počivale.  
 


