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Priprava: Pripravimo oltar, Sveto pismo, posodo z blagoslovljeno vodo. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor:  Danes goduje don Bosko. Živel je v Italiji. V njegovih časih je bilo na ulicah veliko 

mladih, ki so bili prepuščeni sami sebi. Doma zanje niso skrbeli, saj so bili mnogi starši 

prerevni, da bi lahko poskrbeli za vse otroke. Mnogi mladi fantje so se kmalu znašli v 

kaznilnici. Don Bosko jim je kot mlad duhovnik želel vrniti smisel življenja. Nanje ni želel 

gledati kot na prestopnike, pač pa kot na Božje otroke. 

 

Sveto pismo:  Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Matejevega evangelija: Mt 18,1-6.10. 

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« 

Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Ako se 

ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej 

poniža in postane kot ta otrok, tisti je v nebeškem kraljestvu največji. In kdor takega otroka 

sprejme v mojem imenu, mene sprejme. Kdor pa katerega teh malih, ki vame verujejo, 

pohujša, bi mu bilo bolje, da bi se mu obesil mlinski kamen na vrat in bi se potopil v 

globočino morja. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; zakaj povem vam, da 

njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih. 

 

Razlaga:  Jezus pravi, da moramo postati kakor otroci, da lahko pridemo v nebeško 

kraljestvo. Otroci imajo torej nekaj, kar moramo ohraniti celo življenje. Kaj mislite, da bi to 

lahko bilo? Družinski člani lahko glasno razmišljajo. Mogoče je to preprostost, mogoče 

zaupanje, da jim bodo starši dali vsega, kar potrebujejo, mogoče njihova vztrajnost, ko 

prosijo za razne dobrine. Božje otroštvo je nekaj neprecenjivega, kar nam je podaril Gospod. 

S tem nas je povzdignil nad vse, kar je ustvaril. Nismo samo ustvarjenine, pač pa mnogo več – 

njegovi otroci in njegovi dediči. Tega se je zavedal tudi don Bosko. V mladih fantih in otrocih 

je iskal in spodbujal, kar je svetega, pazil je, da fantov kdo ne bi pohujšal, pa tudi sam je živel 



kot Božji otrok. Zaupal je Gospodu, da bo On poskrbel za potreben prostor, dovolj sredstev 

ter za dovolj pridnih rok, ki bodo pomagale pri vzgoji. Don Bosko nam je lahko zgled tudi v 

tem, da ni »poležaval«. Tako kot za otroke radi rečemo, da so vedno v akciji, tako je tudi don 

Bosko mož prizadevanj. Počival je, kolikor je bilo nujno potrebno, sicer pa je molil in delal. 

Naj nas njegova priprošnja varuje poležavanja, njegov zgled pa pomaga, da bomo tudi mi 

živeli kot Božji otroci. 

 

Molitev:  Molimo za otroke in mlade, da ne bi zašli na kriva pota. 

Zmolimo molitev Sveti angel. 

 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: Preberemo nekaj misli sv. Janeza Boska. Tu najdete tri, več pa jih najdete na 

povezavi:  https://maribor.donbosko.si/janez-bosko/nekatere-don-boskove-misli-in-spodbude/ 

 Čeprav nisi pridigar, lahko pridigaš – s svojim zgledom. 

 Brezdelje je hud sovražnik, proti kateremu se moraš stalno boriti. 

 Kako ohraniti čistost? Varuj se slabe družbe, brezdelja, ne posvečuj pretirane skrbi 

svojemu telesu, moli in pogosto prejemaj zakramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko molitveno bogoslužje 

pripravile: sestre hčere Marije Pomočnice s sodelavci 
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