
 

 
 

    

 
Priprava: Pripravimo oltar, Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo. 
 
Predlagane pesmi: Na križ si šel Gospod, Tiho so, Gledal sem okrvavljen obraz, Kraljevo 
znam'nje ipd. 
 
Znamenje križa.  
 
Pogovor: Se je tudi Jezus postil? Da, v Svetem pismu beremo, da se je posti štirideset dni v 
puščavi. »Tiste dni ni nič jedel (Lk 4,1).« To se je zgodilo pred njegovim javnim delovanjem. 
Se je postil tudi kdaj prej ali pozneje? Kaj menite? Sklepamo lahko, da se je, saj je kot Jud 
spoznal na postavo in praznike. Ob določenih praznikih pa je Judom zapovedan post. 
Prisluhnimo, kaj je Jezus naročil, kako naj se postimo. 
 
Sveto pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Matejevega evangelija:  
Mt 6,16-18. 
 
»Kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci; grdijo si namreč obraze, da bi ljudem 
pokazali, da se postijo. Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar se pa ti 
postiš, pomazili svojo glavo in si umij obraz, da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak 
svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.« 
 
Razlaga: Najprej se družinski člani pogovorijo o tem, kaj je pravzaprav post. Je odpoved 
lastnemu ugodju. Odpovemo se nečemu, kar imamo radi – določeni hrani, razvadam. Mala 
svetnica Jacinta je imela zelo rada grozdje. Zelo težko se mu je odpovedala. A iz ljubezni do 
Boga in Marije je večkrat storila tudi to veliko žrtev.  
 
Jezus nas vabi, naj o svojem postu molčimo. Bog ga namreč vidi in to je pravzaprav 
najpomembnejše. Post je odločitev, da želim svojo žrtev darovati Bogu. Ni potrebno, da bi o 
tem govorili drugim. Še prehitro bi se lahko zgodilo, da bi v središče postavili sebe in izpadli 
kot junak, ker zmoremo določeno žrtev oziroma odpoved.  
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Post je močno duhovno orožje za premagovanje zlobnosti in zapeljivosti hudega duha. Ni pa 
edino. Bog nam ponuja še dve. Družinski člani lahko ugibajo, kateri sta ti dve orožji. To sta 
molitev in miloščina. Z molitvijo namreč dajemo slavo Bogu in ne sebi, z miloščino pa 
umiramo navezanosti na lastno premoženje, ko od svojega darujemo drugim, ki so bolj 
potrebni. Otroke lahko spomnimo, da se miloščina imenuje tudi dar, ki ga ob nedeljah 
namenimo v pušico. Prav tako lahko omenimo, da je to oblika dobrega dela. Ko delamo 
dobra dela (npr. damo svojo igračo bratu, da se igra z njo/naberemo rože za nekoga), 
izkazujemo Bogu hvaležnost za vse, kar smo in kar lahko podarjamo tudi drugim.  
 
Hudič, ki skuša zapeljati čim več duš stran od Boga in Njegove ljubezni, pa nam ponuja ravno 
nasprotno. Namesto posta nam ponuja udobje, namesto molitve, nam ponuja lastno slavo in 
čast, namesto miloščine pa materialne dobrine. S temi tremi oblikami zapeljevanja je skušal 
tudi Jezusa, ko se je postil v puščavi. Te ponudbe so mikavne, mar ne? In vendar nas speljejo 
na napačno pot. V globini nas ne osrečijo. Pustijo nas prazne in same.  
 
Molitev: Sedaj je postni čas in se potrudimo, da bomo odločneje posegali po Božjih orožjih, 
saj vendar smo in želimo biti Božji otroci. 
 
Zmolimo molitev Oče naš. 
 
Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 
 
 
 
Spodbuda: Mlajše otroke spodbudimo k razmišljanju, katero hrano/pijačo imajo radi, da 
bodo lažje ugotovili, kje imajo možnosti za odpovedi. To je njihov post. Za starejše otroke in 
starše pa je poleg tega primeren tudi premislek o razvadah. V tem milostnem času nam 
Gospod ponuja svojo roko, da se katere tudi otresemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Družinsko molitveno bogoslužje 
pripravile: sestre hčere Marije Pomočnice s sodelavci 
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