
 

 
 

    

 

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

 

Predlagane pesmi: Ker je tiha nedelja, lahko petje opustimo. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor:  

 

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

Jn 12,23-25. 

 

»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno 

ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje 

življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno 

življenje.« 

 

Razlaga: Kaj se mora zgoditi s pšeničnim zrnom, da obrodi svoj sad? Umreti mora. Pustiti 

mora, da iz njega požene kalček, ki bo zrastel v pšenico. Zrno pa bo zgnilo. Kaj to pomeni za 

nas? Kdaj lahko obrodimo obilen sad? Čemu moramo pa mi umreti? Družinski člani glasno 

razmišljajo. Umreti je potrebno vsemu, kar nas ovira, da delamo dobro. Naštejemo nekaj 

primerov za boljše razumevanje, npr. lenoba, zavist, sebičnost, vzvišenost, nepotrpežljivost, 

neposlušnost, grdo govorjenje …  

Kadar umiramo sebi, se odpovedujemo lastnim željam, načrtom, svoji volji, udobju in smo 

pripravljeni storiti tudi nekaj, kar nam je manj všeč. To, da vstaneš takoj, ko te zbudijo, ni 

lahko. A tako pridobiš nekaj minut za kakšno delo ali molitev ter že zjutraj podariš Jezusu 

svojo pripravljenost. Kadar uspeš krotiti svojo nepotrpežljivost/vzkipljivost, se umiriti in 

prisluhniti, ti to pomaga, da drugih ne raniš z besedami. To je velika zmaga. To so sadovi, o 

katerih govorimo danes. Prav tako je večkrat potrebno umreti svojim načrtom, npr. zaradi 

lastne bolezni ali bolezni katerega od otrok/svojcev. Kadar ponižno sprejmemo Božjo voljo in 
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premagujemo sami sebe, delamo prostor za Boga. Seveda je umiranje sebi težko. Potrebna 

je moč in milost. Kje se lahko okrepčamo? Najbolj nam pomaga sveta evharistija in spoved. 

Danes nas Jezus želi spomniti, naj se ne navežemo na zemeljsko življenje. To težko 

razumemo: življenje je dar od Boga, Jezus pa tukaj reče, da je potrebno svoje življenje na tem 

svetu sovražiti. S tem ne želi reči, naj ne skrbimo zase ali svoje zdravje. Saj se spomnite 

zapovedi: Ne ubijaj, ki nam med drugim zapoveduje tudi to skrb. Prav tako poznamo Jezusov 

stavek: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Sovražiti svoje življenje  na tem svetu 

torej pomeni, da bolj kot o zemeljskem razmišljamo o svojem večnem življenje. Če bi ljubili 

življenje na tem svetu, bi želeli tu ostati in bi nam bila misel na smrt in večnost zoprna. Mi pa 

smo ustvarjeni za več kot ta svet – za večno življenje in lahko se ga že sedaj veselimo in 

hrepenimo po njem. V luči večnega življenja namreč moremo osmisliti zemeljske napore, 

odpovedi in trpljenje.  

Molitev: Jezus, verujem v Te, Jezus, upam v Te, Jezus ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, 

Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: Da bomo lažje umirali sami sebi, je potrebna moč in milost, ki jo v največji meri 

prejmemo pri sveti spovedi in obhajilu. Preverimo svoje koledarčke in, v kolikor še nismo, 

dodajmo med dogodke sveto spoved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko molitveno bogoslužje 

pripravile: sestre hčere Marije Pomočnice s sodelavci 
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