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bogoslužje: akcija Družinski postni dan 20182

Uvodno razmišljanje

Papež Frančišek v poslanici ob svetovnem dnevu revnih pravi, da Kristusovo telo, 
ki se daruje pri evharistiji, lahko najdemo v ubogih sestrah in bratih takrat, ko jim 
darujemo svojo ljubezen. Papež navaja besede Joahnnesa Chrysostomosa: »Želiš 
častiti Kristusovo telo? Potem ne spreglej, da je le-to golo. Ne časti Gospoda v cerkvah, 
odetega v tančice, medtem ko ga zunaj zaničuješ in pustiš trpeti v mrazu in bedi.«

V današnje bogoslužje vključimo prošnje akcije družinskega postnega dneva. Letos 
so v ospredju ljudje v Kolumbiji, ki se trudijo za mir v svoji deželi. Predvsem mlada 
dekleta in ženske trpijo nasilje državne vojne in druge oblike nasilja. 

Ko danes obhajamo bogoslužje, poslušamo božjo besedo in lomimo kruh Življenja, 
smo v mislih pri ljudeh, ki jih podpiramo s projektom družinski postni dan. Tako 
zapuščamo sledove v naših življenjih in življenjih drugih. 

Kyrie 

Jezus Kristus, ti odpravljaš, kar ovira bližino do Boga.
Gospod, usmili se.

Jezus Kristus, ti si trpel in trpljenje premagal.
Kristus, usmili se.

Jezus Kristus, tvoja beseda nas opogumlja in vodi po poteh življenja. 
Kristus, usmili se.
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1 Berilo

2 Mz 20,1-17
Deset Božjih zapovedi 

Tedaj je Bog govoril vse te besede in rekel: 
 »Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 
Ne imej drugih bogov poleg mene!
Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, 
spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, 
GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem
krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, 
tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, 
tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. 
Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, 
kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime! 
Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 
sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti 
ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti 
v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan 
pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. 
Spoštuj 
očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog! 
Ne ubijaj! 
Ne prešuštvuj! 
Ne kradi! 
Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu! 
Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in 
dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!« 
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2 Berilo

1 Kor 1,22-25
Oznanjamo Kristusa križanega – enim pohujšanje, drugim modrost

Bratje in sestre, Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo 
križanega Kristusa, ki je Judom v pohujšanje, poganom nespamet. Tistim pa, ki so 
poklicani, Judom in Grkom, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kajti 
kar je pri Bogu nespamet, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše 
od ljudi. 

Evangelij

Jn 2,13-25
Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil

Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel 
prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. Iz vrvi je spletel 
bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in 
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega 
Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za 
tvojo hišo me použiva. Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, sa smeš 
tako delati?« Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom 
postavil.« 
Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh 
dneh?« On pa je govoril o templju svojega telesa. 

Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so 
Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so 
mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se 
jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; 
sam je namreč vedel, kaj je v človeku. 
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Prošnje

Glede na število prošenj pripravimo toliko sveč.
Spev podpre skupaj s prižigom sveče skupno molitev. 
Lahko je tudi več bralk prošenj.

Duhovnik:  Molimo k našemu Gospodu življenja, našemu Očetu, ki je po Jezusu 
Kristusu obnovil svet. Jezusovo zavzemanje za Božjo hišo naj tudi nas 
navdihuje.

Bralka:  Za vse ljudi po vsem svetu, ki se zavzemajo za mir in iščejo poti sprave: 
da jih tvoje dobro sporočilo krepi. Ti, Bog življenja.

Vsi:  Prosimo te, usliši nas.
Prižgemo svečo.

Bralka:  Za odgovorne v Cerkvi, politiki in družbi: da bi z naprednim mišljenjem 
in z novimi idejami razvijali dobro v nasprotje kapitala in gospodarskih 
zakonih. Ti, Bog življenja.

Vsi:  Prosimo te, usliši nas.
Prižgemo svečo.

Bralka:  Za vsa dekleta in ženske v Kolumbiji in po celem svetu, ki trpijo zaradi 
družinskega in spolnega nasilja: da bi se zavedale svojega dostojanstva in 
našle moči na poti osvoboditve.

Vsi:  Prosimo te, usliši nas.
Prižgemo svečo.
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Pozdrav miru

Duhovnik: Mir z vami.
Vsi:       in s tvojim duhom.
Duhovnik:  Predno si podamo roke v znamenje miru in sprave, 
  poslušajmo misel ob pozdravu miru.

Žena: 
Ko pomislimo na besedo mir, danes običajno pomislimo na odsotnost vojne, 
oboroženih konfliktov, terorizma. Pomislimo na vse tiste ljudi, ki trpijo zaradi 
vojskovanj, na vse, ki dneve ter noči preživijo v pomanjkanju, strahu in človeka 
nevrednih razmerah. Pa vendar je mir še veliko več kot odsotnost vojne, je čas 
blagostanja. Judje za mir poznajo izraz shalom, podobno Arabci salam, kar tudi voščijo 
v pozdravu. S tem želijo sogovorniku blagoslova, urejenih odnosov, konec krivičnih 
razmerij in še več. 
Pri vsaki nedeljski maši nas duhovnik ali kdo drug povabi k pozdravu miru, k 
rokovanju, ob katerem drug drugemu zaželimo mir in si ponudimo zavezanost za 
mir. Z rokovanjem pokažemo, da prihajamo neoboroženi, brez skritega orožja, z 
rokovanjem pa hkrati pletemo mrežo odnosov, po katerem se lahko pretaka mir. 
Zgodba govori o puščavnikih, ki so se naselili v bližino potoka. Vsak si je postavil 
svojo kolibo in svoje dni preživljal v tišini, meditaciji in postu. Vsak puščavnik je bil 
poglobljen vase in je klical Boga, naj bo z njim.
In zgodba nadaljuje, da jih je Bog hotel obiskati, a ni našel poti do puščavnikov. Vse, 
kar je bilo v puščavi videti, so bili njihove kolibe, majhne kot pike, pa še precej stran 
druga od druge so bile. 
Nekega dne pa je eden izmed puščavnikov moral do soseda, ker je nekaj potreboval. 
Na tleh je v pesku ostala sled. Drugi puščavnik mu je vrnil obisk in sled se je še 
poglobila. Tudi drugi puščavniki so se začeli obiskovati. To se je dogajalo vedno 
pogosteje. 
Nekega dne se je Bog, ko so ga puščavniki zopet klicali v svojih molitvah, sklonil na 
zemljo in videl mrežo poti, ki so povezovale kolibe puščavnikov. Tedaj je vzkliknil: 
»Zdaj pa lahko pridem. Zdaj vidim pot, po kateri jih lahko obiščem.«
Pot miru se utrjuje preko naših medsebojnih odnosov. Blagoslov miru lahko pride tam, 
kjer je zanj odprta pot. Pot pa odpiramo z vsakodnevnimi odnosi, ki pa ne izključujejo 
konflikta, marveč zavezanost, da smo tudi konflikte pripravljeni razrešiti. Kdaj je 
dovolj že majhen korak, ki pusti majhno sled – za naslednjega potnika.

(Robert Friškovec-zaporniški duhovnik)



7bogoslužje: akcija Družinski postni dan 2018

Blagoslov

Duhovnik:  Bog naj vas blagoslovi in obvaruje.
Vsi:   Amen.
Duhovnik:  Božje obličje naj vas razsvetli in naj vam bo naklonjeno.
Vsi:   Amen.
Duhovnik:  Božje obličje naj se ozre na vas in vam podari spokojnost miru
Vsi:  Amen.
Duhovnik:  Naj vas blagoslovi 
  Bog, naš Oče, izvir vsega miru, 
  Jezus Kristus, ki je živel mir med nami 
  in moč Svetega Duha, ki med nami v miru deluje.
Vsi:   Amen.
Duhovnik:  Pojdite v miru in prinašajte mir.
Vsi:   Bogu hvala!

Misli o miru – predlogi za kopiranje (razdeliti med farane)

In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki delajo za mir. 
Jak 3,18

Mir ima za svet isto vrednost, kot jo ima kvas za kruh.  
Talmud

Mir povzroča bogastvo, oholost prinaša vojno, vojna povzroči bedo,  
beda ponižnost, a ponižnost ponovno povzroči mir.  

Neznan avtor

Z vsakim iskrenim prijateljstvom utrdimo temelje,  
na katerih počiva mir celotnega sveta.  

Mahatma Gandhi 

Prizadevajte si za mir z vsemi in za posvečenost.  
Brez nje nihče ne bo videl Gospoda. 

Hebr 12,14

Ne zavidaj nasilnemu človeku, ne ubiraj nobene njegove poti. 
Prg 3,31
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