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Priprava: Na mizo prinesemo svečko in jo prižgemo. Najprej se v nekaj trenutkih tišine zahvalimo za 
današnji dan. 
 
Znamenje križa.  
 
Predlog pesmi: Za začetek lahko zapojete pesem Molim Te ponižno, št. 463 v pesmarici Slavimo 
Gospoda. Besedilo te pesmi je napisal sv. Tomaž Akvinski, dominikanec in cerkveni učitelj, ki je 
godoval prejšnji teden. Pesem je molitev pred Najsvetejšim, pred Jezusom v podobi kruha.  
(posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=Pkc45c-VJ6Q ) 
 
Pogovor:  Danes bomo brali o tem, kako je Jezus živel svojo vero in kako si je pogosto vzel čas za 
molitev in pogovor s svojim Očetom. Kako pa mi najraje molimo? Delimo si med sabo, kako se najraje 
približamo Bogu. Zakaj pa sploh molimo? Kako se ob tem počutimo? 
 

Sveto pismo:  Prebrali bomo odlomek iz evangelija po Marku (Mr 1,29-39) 

Tisti čas je Jezus prišel prišel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napótil v Simonovo in 
Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristópil je, 
jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je 
sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In 
ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovôlil 
govoriti, ker so ga poznali. 
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in 
njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« Rekel jim je: »Pojdimo 
drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.« In prihajal je v njihove 
shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove. 
 

Razlaga:  V današnjem odlomku lahko preberemo, kako je Jezus živel svojo vero. Podobno kot on 
lahko na teh temeljih tudi mi gradimo svoje življenje. Najprej je bil v shodnici, to je prostor, kjer Judje 
molijo. Tam je učil in tudi poslušal druge. Podobno je, ko gremo mi k sveti maši.  



Ko je prišel iz shodnice, je pomagal ljudem, ki jih je srečal. Veliko jih je ozdravil. Tako kot Jezus, lahko 
mi z dobrimi deli pomagamo ljudem v naši bližini. 

K Jezusu je po pomoč in ozdravljenje prišlo veliko ljudi. Potem, ko je veliko časa preživel z njimi, je 
začutil, da je utrujen in izčrpan. Želel se je umiriti in se spet povezati s svojim Očetom, zato je šel na 
samoten kraj in tam molil. Sredi vsakodnevnega vrveža tudi nas osebna molitev poveže z Bogom in 
nas umiri. Iz nje tudi črpamo moč za vsakodnevne napore.  

Po molitvi, ko si je nabral moč, pa je spet odšel k ljudem in jim oznanjal veselo novico o Bogu. V moči 
molitve lahko tudi mi s svojim zgledom in besedami drugim pričujemo, da smo spoznali Gospoda.  

Molitev in popolna predanost Očetu sta bili za Jezusa tisti izvir, iz katerega je črpal moč za vse svoje 
delovanje.   
 

Molitev:  Prosimo Jezusa, da nas uči biti v tišini z Očetom. Zmolimo O Jezus, blagoslovi me. 

 
 
 
Spodbuda: Ta teden vsak dan naredimo eno dobro delo in s tem nekoga osrečimo.  
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