
 

 
 

    

 

Priprava: V središče domačega oltarja postavimo križ s Križanim, pripravimo še Sveto pismo 

in posodo z blagoslovljeno vodo. 

 

Predlagane pesmi: Kraljevo znam'nje, Križ je vsak moj trenutek, Povzdigujem Tvoje ime. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor: Kdo je nazadnje videl kačo? Družinski člani se spomnijo dogodka, ko jo je kdo videl. 

Običajno zagledamo eno kačo. Izraelsko ljudstvo pa je doživelo trenutek, ko je bilo okrog njih vse 

polno kač. Lazile so čisto povsod. Bile so strupene. Kogar je kača pičila, je umrl. Takrat so se Izraelci 

obrnili na Mojzesa, da je Boga prosil, naj jih reši. Bog sicer ni odvzel kač, je pa naročil Mojzesu, naj 

postavi bronasto kačo na drog, tako, da jo bodo lahko vsi videli. Kdor je bil pičen in je pogledal kačo, 

je bil rešen.  

 

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

Jn 3,14-17. 

 

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti 

povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč 

svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 

pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet 

sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« 

 

Razlaga: Kaj pomeni beseda povzdignjen? Otrokom razložimo, da je s tem Jezus mislil na križ, 

ki ga bodo vzdignili, ko bojo Jezusa pribili nanj. Tudi Mojzes je vzdignil – povzdignil kačo na 

drogu. Izraelci, ki so verjeli, da jih bo pogled na kačo rešil, niso umrli. Njim strupene kače niso 

mogle ničesar, čeprav so jih pičile. A potrebna je bila vera. Kdor ni veroval in si je rekel: »Ah, 

to ni nič, to da pogledam kačo me ne more rešiti,« tak je umrl. Bog je namreč gospodar 

narave, saj jo je on ustvaril. On lahko stori, da strup ne deluje. Takšnih primerov imamo v 

Svetem pismu in v življenjskih zgodbah nekaterih svetnikov kar nekaj. A vedno je bila ob tem 

prisotna zaupljiva vera.  
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Tako kot so Izraelci pogledali kačo na drogu, da bi se rešili smrti, tako mi večkrat pogledamo 

Kristusa na križu. Sam pogled na Kristusa nas sicer ne rešuje bolezni, epidemije ali strupenih 

kač. Jezus nas namreč rešuje drugačnega strupa – strupa greha in večne smrti. Vsak, ki proti 

njemu usmeri zaupljiv pogled svojega srca, bo od povzdignjenega – križanega in vstalega – 

Kristusa prejel dar življenja. Vera vanj nam odpira vrata v večno življenje.  

Križ je znamenje neizmerne ljubezni, ki jo Bog obilno razliva na vsakega človeka. Tako zelo 

nas ima rad, da je na svet poslal svojega Sina. Jezus je bil poslan na svet, da nam razodene to 

večno ljubezen in nam pokaže pot, po kateri bomo rešeni.  

Vsakič, ko bomo odslej pogledali križ, se spomnimo na ljubezen Boga Očeta do nas. 

Spomnimo se, da je Jezus pot, po kateri dospemo v večno življenje in vsakič znova ga v srcu 

tiho počastimo. Zato imamo pri nas doma križ, da bi se večkrat na dan spomnili na 

neizmerno ljubezen, s katero nas objema Vsemogočni Bog.  

 

Molitev: Počastimo Kristusa s poklekom in kratko molitvijo, družinski člani lahko križanega 

na križu tudi pobožajo. 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: Sprehodimo se po prostorih in ugotovimo, kje vse imamo postavljen križ. Morda 

odkrijemo prostor, kjer bi si ga še želeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko molitveno bogoslužje 

pripravile: sestre hčere Marije Pomočnice s sodelavci 
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