
 

 
 

    

 

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

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor: Prižgemo svečo in ugasnemo luč. Opazujemo plamen. Koliko časa bi gorela ta sveča? Lahko 

vsak posebej ugiba. Vsekakor bo gorela, dokler ne bo zmanjkalo voska. Potem bo ugasnila in sveče ne 

bo več. To je primer darovanja: sveča svoj lastni vosek daruje za to, da nam razsvetli prostor. Danes je 

praznik Jezusovega darovanja. Prisluhnimo, kaj se je takrat zgodilo. 

 

Sveto pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Lukovega evangelija: Lk 2, 22-

24. 

 

Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so prinesli Jezusa njegovi starši v 

Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi: »Vsak 

moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu«, in da bi dali v daritev »dve grlici ali dva 

golobčka«, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. 

 

Razlaga: Kaj pomeni darovanje? Družinski člani naj sami predlagajo razlage. Razlago lahko 

poiščemo tudi v SSKJ: darovati – dati komu kaj v last brez plačila. Pri Judih je veljalo, da je 

vsak prvorojenec Gospodov, zato so prvorojene dečke kmalu po rojstvu prinesli v tempelj in 

darovali zanje daritev: bogatejši jagnje, revnejši pa dve grlici ali dva golobčka. To je bilo 

znamenje zahvale za prvorojenca, ki so ga prejeli v dar brez plačila. S tem dejanjem so otroka 

na nek način odkupili od Gospoda.  

Tudi mi smo poklicani k darovanju. Kaj lahko darujemo? Verjetno se bomo najprej spomnili 

na predmete, kot na primer odeje ali hrano za ljudi v stiski (npr. za tiste, ki jih je prizadel 

potres), miloščino v cerkvi ipd. Kaj pa lahko darujejo otroci, saj denarja še ne morejo 

prislužiti? Tudi otroci morejo dati Gospodu velike daritve, kot so dokazali mnogi mladi 

svetniki. Vsako premagovanje sebe je čudovita daritev Bogu. Sebe premagamo vsakič, ko 

naredimo nekaj, kar nam je težko, a bo osrečilo druge. Na primer: ko pridem v kuhinjo in na 

skrivaj kaj postorim. Lahko na tihem zmolim za koga, lahko se premagam, da o kom, ki mi je 
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storil kaj slabega, še vedno spoštljivo mislim in govorim, lahko se premagam in cel dan ne 

pojem nobene sladkarije. Lahko se premagam in se ne pritožujem, premagovanje je tudi, ko 

ubogam na prvo besedo. Darovanje ni lahko, niti ni udobno, darovanje boli. A ko se 

premagamo, nas to zelo osreči. To je daritev, ki jo lahko otroci in starši vsak dan darujemo 

Gospodu. 

 

Molitev: Izročimo se Mariji. Naj nam pomaga, da bomo z veseljem iskali priložnosti za skrita 

darovanja. 

Zmolimo molitev O, Gospa moja. 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: ogledamo si kratek film o Lavri Vicuna, mladi svetnici, ali preberemo življenjepis 

katerega od drugih mladih svetnikov: Dominik Savio, Jacinta in Frančišek Marto, Carlo Acutis, 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko molitveno bogoslužje 

pripravile: sestre hčere Marije Pomočnice s sodelavci 

Spletna stran: www.fma.si  │  Facebook in Instagram: FMA Slovenija     

https://www.youtube.com/watch?v=kfKOdJhug-g&feature=emb_logo
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