
 

 
 

    

 

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

 

Predlagane pesmi: Na križ si šel Gospod, Nebeški Jeruzalem, Res velik si, Bog ipd. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor: V postnem času razmišljamo o Jezusovem trpljenju, ki je bilo potrebno, da bi bili mi 

lahko deležni nebeške sreče. Ali veste, da je Jezus že pred trpljenjem trem apostolom razkril 

svojo nebeško slavo? Na lastne oči so lahko videli Jezusa, kot bi ga gledali v nebesih. Temu 

rečemo, da je razodel svoje veličastvo. Dobro prisluhnimo, kako se je to zgodilo. 

 

Sveto pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Markovega evangelija:  

Mr 9,2-8. 

 

Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo 

njih se je spreménil. 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. Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, 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. Narédil 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.  

 

Razlaga: Kam je Jezus odpeljal tri učence? Na visoko goro (goro Tabor). Pot na visoko goro je 

običajno strma, ni lahka. Starši lahko otroke spomnijo na kak zahteven vzpon. Ko gremo na 

goro ali hrib, se odmaknemo vsakdanjemu hrupu in lažje prisluhnemo Bogu. Kaj se je zgodilo 

na tej visoki gori? Spodbudimo otroke, da obnovijo dogodek. Jezus je trem učencem za nekaj 

trenutkov razodel svoje veličastvo. To je bilo tako, kakor da bi se jim odprla nebesa. Si lahko 

to predstavljate? Kako so se ob tem počutili? Beremo, da so se zelo prestrašili. Kadar nekdo 

vidi nekaj nebeškega, se navadno prestraši. Tudi, ko se je Mariji prikazal nadangel Gabriel, se 
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je prestrašila. Hkrati, pa beremo, kako Peter reče: »Dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri 

šotore.« Učencem je bilo torej tudi lepo. Kar ostali bi ob poveličanem Jezusu. Utaborili bi se 

tam. Tako bo v nebesih. Tako lepo bo, da bomo presrečni, da smemo biti celo večnost ob 

Jezusu - ob izviru pravega veselja. Če bi se tega zavedali v vsej polnosti, bi si želeli čim prej 

priti v nebesa. 

A do tja vodi ozka pot. Taka je, kot pot na kakšno izredno strmo goro. Ni lahka, a bo 

vztrajnost hoje za Kristusom poplačana z večnim življenjem.  

 

Skušnjav, da bi stopili na širšo in lažjo pot, je veliko. Kako torej vemo, da hodimo po pravi 

poti? Družinski člani skupaj razmišljajo. Dokler imamo pred očmi Gospoda in hodimo za 

NJIM, smo na pravi poti. Ko pa postane nekaj v našem življenju tako pomembno, da začnemo 

hoditi za TEM, takrat se je primerno ustaviti in ponovno naravnati korake v pravo smer. Kaj 

to pomeni? Nekdo lahko ugotovi, da mu igranje igric vzame veliko preveč časa. Drugi bo 

ugotovil, da se preveč skrbno posveča npr. zdravi prehrani in ga te misli zaposlujejo skoraj cel 

dan, misel na Boga pa ga zato prešine zelo redko. Spet drugi bo ugotovil, da se njegove misli 

vrtijo le okrog tega, kar si želi od Boga, manj pa pri Bogu samem, ki bolje od nas ve, kaj in 

kdaj bo dal svojim ljubljenim otrokom.  

Bodimo torej čuječi in se večkrat zamislimo, za kom ali čim hodimo.  

 

Molitev: Jezus je, kot smo danes prebrali, še pred smrtjo in vstajenjem razodel svojo slavo. 

Pokazal je, kako je svet. Tudi mi ga počastimo. 

 

Zmolimo molitev Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in 

zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. 

Hozana na višavah!  

 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

 

Spodbuda: Starejši otroci in starši lahko zavestno tekom dneva večkrat Gospodu poklonijo 

kratek vzdih – to je zelo kratka molitev oz. misel, s katero ga počastimo (npr. vrstica iz 

Svetega pisma). Mlajšim otrokom pa predlagamo, da vsaj enkrat na dan podarijo Gospodu 

kak lep stavek, kot na primer: Bog bodi hvalen; Svet, svet, svet si ti, Gospod; Jezus, zaupam 

vate ipd. Tako se bodo naše misli več mudile pri Gospodu in bomo lažje prepoznavali prave 

poti življenja. 
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