
 

 
 

    

 

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

fotografije, na katerih se vidi domačega župnika (npr. fotografije zakramentov) ali katerega 

od duhovnikom, redovnikov, sester, misijonarjev. 

 

Predlagane pesmi: Aleluja, Jezus živi; Pesem vesela naj Gospoda slavi ipd. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor: Starša pripovedujeta otrokom o časih, ko so bili mnogi pastirji (mogoče tudi kdo 

izmed njunih prednikov). Prikažeta jim delo pastirjev, koliko so bili stari, ko so začeli pasti, 

pred katerimi nevarnostmi so branili svoje živali ipd. Kje so v Svetem pismu omenjeni 

pastirji? Ob Jezusovem rojstvu. Pa še na drugih krajih Jezus omeni kakšnega pastirja. Tudi 

danes. 

 

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

Jn 10,11-18. 

 

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik 

pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih 

pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam 

svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam 

za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo 

moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet 

prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in 

oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.« 

Razlaga: Kaj ste si najbolj zapomnili iz tega odlomka? Povabimo vsakega člana družine, da 

pove misel ali besedo, ki se ga je najbolj dotaknila. Slišali smo, kako je Jezus rekel: Svoje 

življenje dam za ovce. Kdo pa danes skuša posnemati te Jezusove besede? Ali veste, kdo sam 
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od sebe podarja svoje življenje in talente za ljudi, da bi spoznali neizmerno ljubezen Boga do 

vsakega človeka? Otroci bodo morda omenili animatorje in katehiste/katehistinje, ki so prav 

tako sodelavci v Božji njivi. Danes pa želimo najti tiste poklice, ki so podarili vse svoje življenje 

za rast Božjega kraljestva.  

To so duhovniki, redovniki, redovnice in misijonarji. Starši preverijo, ali otroci 

razumejo/poznajo vsakega od naštetih poklicev. Za razliko od animatorjev in laičnih 

katehistov so ti prejeli posvečenje oziroma izpovedali redovne zaobljube. Opravljajo zelo 

veliko delo - naše duše pripravljajo na nebesa: delijo nam zakramente, molijo za nas, 

pripravljajo duhovne vaje ipd. Brez zakramentov bi mi težko napredovali v svetosti. Obhajilo 

nam daje moč in krepi našo voljo za svetost, spoved nas vsak mesec znova bliža z Bogom, 

bolniško maziljenje krepi bolne in umirajoče pripravlja na srečanje z Bogom, krst pa je temelj 

in čudovit trenutek, ko nas Bog objame z vso svojo ljubeznijo – od takrat naprej smo Božji 

otroci. Lahko smo hvaležni vsem duhovnim poklicem za njihovo delo, molitev in zgled. 

Molitev: Danes je svetovni dan molitve za duhovne poklice. Spomnimo se domačega župnika 

ter duhovnikov, redovnikov, redovnic in misijonarjev, ki jih poznamo in zmolimo zanje. 

Molitev tokrat izberete sami.  

V molitvi se lahko spomnimo tudi mladih, da bi imeli pogum odgovoriti na Božji klic in se Bogu dati 

popolnoma na razpolago. 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: Povabljeni k branju ali ogledu kakšnega pričevanja o odločitvi za duhovni poklic. 

Kratko pričevanje sestre Anice Ž., FMA, najdete tukaj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinsko molitveno bogoslužje 

pripravile: sestre hčere Marije Pomočnice s sodelavci 
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