
Ob uvodu v molitev se lahko v družini pogovorimo, kaj  pomenijo naslednji izrazi: 
 Saduceji – skupina judov, ki je priznavala le pet Mojzesovih knjig ter je zavračala verovanje v angele, demone in 

posmrtno življenje. Zelo veliko jim je pomenil ugled in položaj v družbi.  
 Farizeji - učitelji, ki so zagovarjali strogo izpolnjevanje vseh predpisov. 
 Zapoved - so pravila, po katerih naj bi se ravnalo človeštvo, da bi živelo v sožitju. Mojzes nam je posredoval 10 

Božjih zapovedi, ki govorijo o ljubezni do Boga in do bližnjega.  
 Postava - predstavlja en del Svetega pisma stare zaveze. Stara zaveza vsebuje tri večje sklope: postava, 

preroki in spisi. V postavo spada pet Mojzesovih knjig. 
 Preroki - s tem izrazom so judje imeli v mislih knjige, ki opisujejo življenje prerokov. Prerok je bil namreč 

tisti, ki je imel nalogo posredovanja Božjega sporočila ljudem. Velikokrat je prerok opozarjali ljudi, naj se 
vrnejo k Bogu.  
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
Pripravimo svoja srca na Božjo Besedo. 
 
Iz evangelija po Mateju (Mt 22,34-40) 
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, 
učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: 
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. 
Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in 
preroki.« 
 
Kratka razlaga papeža Frančiška: 
Evangelist Matej pripoveduje, da so nekateri farizeji hoteli skušati Jezusa. Eden izmed njih, ki je bil učitelj 
postave, mu je zastavil tole vprašanje: »Učenik, katera je največja zapoved v postavi?« Jezus mu je odgovoril z 
besedami iz Pete Mojzesove knjige: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem 
mišljenjem. To je največja in prva zapoved.« Lahko bi se zaustavil tukaj, a je dodal nekaj, kar ga učitelj postave 
ni vprašal: »Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« Jezus si je ni izmislil, vzel jo 
je iz Tretje Mojzesove knjige. Njegova novost je ravno v tem, da je povezal ti dve zapovedi, ljubezen do Boga 
in ljubezen do bližnjega, ter tako izpostavil, da sta neločljivi in se med seboj dopolnjujeta, sta dve plati iste 
medalje. Ne more se ljubiti Boga, ne da bi se ljubilo bližnjega. In ne more se ljubiti bližnjega, ne da bi se ljubilo 
Boga. Ne moremo več ločevati verskega življenja, pobožnega življenja, od služenja bratom, tistim konkretnim 
bratom, ki jih srečamo. Ne moremo več ločevati molitve, srečanja z Bogom v zakramentih, od poslušanja 
drugega, od bližine njegovemu življenju, predvsem njegovim stiskam. 

Vsak član družine lahko izrazi svojo prošnjo ali zahvalo Bogu.  
Lahko dodate tudi prošnjo za vse obolele s koronavirusom in za vse misijonarje, ki oznanjajo Božjo ljubezen po 
vsem svetu. Nato molite desetko rožnega venca:  
Oče naš …  
Zdrava Marija milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega 
telesa Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Sveta Marija … (10x) 
Slava Očetu … 
 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 
SPODBUDA: Povezanost z Bogom v molitvi nas vabi k ljubezni do bližnjega. Zato čez teden drug drugemu 
napišite spodbudno misel (mlajši lahko tudi narišejo risbo), ki spomni na to, da smo enkratni, ustvarjeni po 
Božji podobi in da nas ima Bog zelo rad in da se imate radi med seboj.  


