Družinska oaza – v soboto zvečer, 20.3.2021
Peta postna nedelja (leto B), 21.3.2021, „Umreti, da bi živeli“
Pripravimo mizo




Sveča
Slika k evangeliju (glej prilogo)
Simbol za novi teden: Posoda s semeni.

Prižgemo svečo in se pokrižamo
Molitve za umiritev, pripravo, odpiranje (predloge glej spodaj)
Pesem: „Bogu zaupaj“ (Gloria 876
Vstop - vaja
Pripravimo posodo z zemljo.
Vsak/a vzame v svoje roke nekaj semen. Pomislimo: Samo majhno seme vsebuje celoten življenjski program.
Lahko ustvari novo življenje. Zato mora pasti v zemljo. Potrebuje vlago in toploto. Ko se seme odpre in umre,
nova rastlina lahko požene in obrodi sad. S semeni v svojih rokah poslušamo sedaj evangelij – po
evangeljskem pogovoru pa ga položimo v zemljo.
Evangelij: Jn 12,20-30
Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz
Betsajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip
pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: 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 ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem
svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo
tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem?
Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime! Tedaj je prišel glas iz
nebes: Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila:
Zagrmelo je. Drugi pa so govorili: Angel mu je govoril. Jezus je odgovoril in rekel: Ta glas ni nastal zaradi
mene, ampak zaradi vas.
Spodbude za evangeljski pogovor
Kar velja za seme, velja tudi za Jezusa Kristusa. Setev svojega življenja je lahko obrodila sad v trenutku, ko je
zbral pogum, da bi docela izročil sam sebe. Primeri za to: umivanje nog; ravnanje z ljudmi in položaji brez
bojazni; molitev v polnem zaupanju; prostovoljno sprejetje trpljenja in ob smrti izročitev v božje roke. Kaj mi
pomaga globoko ljubiti, služiti, odpuščati in tudi sprejemati težave? Zakaj sem pripravljen/a, dati svoje
življenje?
Skrivnost rožnega venca (molitev Kristusovega rožnega venca – glej spodaj)
„… ki je prišel, da bi nas odrešil“

Spodbuda k molitvi med tednom
Vsak/a položi nekaj semen v posodo z zemljo. Sedaj jih je treba dobro oskrbovati. Zjutraj in zvečer lahko
opozujemo, za koliko je zraslo. Da bi tudi mi rasli v ljubezni in obrodili sad, molimo Frančiškovo prošnjo za
mir: „Gospod, naredi iz mene orodje svojega miru“. Gloria 903 (glej prilogo)
Blagoslovilna molitev (predloge glej spodaj)
Navrh imamo čas za prijetno druženje ob pogovoru, glasbo, pesmijo in igro.
Priloga: Prošnja za mir sv. Frančiška
Umreti, da bi živeli (5. postna nedelja B) - pobarvanka
Okvirni opis in splošne molitve

Prošnja za mir sv. Frančiška
Gospod, naredi iz mene orodje svojega miru,
da bom tja, kjer je sovraštvo, prinašal ljubezen,
kjer vlada krivica, duha odpuščanja,
kjer vlada nesloga, slogo,
kjer vladajo zmote, resnico,
kjer je dvom, zaupanje,
kjer je obup, upanje,
kjer je tema, svetlobo,
kjer je žalost, veselje.
Gospod, naj si manj prizadevam,
da bi bil potolažen, kot da tolažim,
da bi me razumeli, kot da razumem,
da bi me ljubili, kot da ljubim.
Kdor namreč daje, bo prejel,
kdor pozabi nase, bo našel,
kdor odpušča, mu bo odpuščeno,
in kdor umre, bo obujen k novemu življenju.

Umreti, da bi živeli
Peta postna nedelja B

Slika „Žitno seme“ na: www.edithascher.de

Družinska oaza (na predvečer nedelje)
Spodbude za novo kulturo nedelje

OKVIRNI OPIS IN SPLOŠNE MOLITVE
Pripravimo mizo
Molitvena deščica s sliko k evangeliju (predloga za risanje)
Sveča
Simbol za novi teden

Prižgemo svečo in se pokrižamo
Molitve za umiritev, pripravo, odpiranje
Predlogi iz: „Es ist gut, dass wir hier sind. Hauskirche-Fastenzeit“, Pastoralamt/Linz, 2000/01, 4-5.

1. Gospod, rad/a bom prisluhnil/a tvoji besedi.
Odpri moje oči, moja ušesa in moje mišljenje, da bom razumel/a tvojo besedo.
Odpri moje srce, da bom dojel/a tvojo besedo v globinah svojega življenja.
Odpri moje roke, da bom uspel/a, tvojo besedo prestaviti v svoje življenje.
Za vse to te prosim za tvojega poživljajočega Duha.
2. Pridi, Sveti Duh in nas razsvetli, da nam bo Jezusova luč svetila v življenju.
Pridi, Sveti Duh in nas vžgi, da bomo Jezusovo besedo pričevali svetu.
Pridi, Sveti Duh in nas spremljaj, da bomo Jezusovo pot hodili skupno.
Pridi, Sveti Duh in nas prežemi, da nas bo Jezusova moč krepila v dobrem.
3. Živi ti v meni, sveti Bog.
Drugega nočem, kakor biti tu in živeti po tebi.
Prepustiti se hočem in osvoboditi.
Odpreti se hočem,
držati se odprt/a v svoji roki,
tebi naproti.
Deluj v meni tako, da si ti moje življenje.
Bodi okoli mene tako, da si ti moj svet.
Prežemi me, da bi sam/a postal/a nepomembna
in ostal ti sam.
(Jörg Zink)
4. Dobri Bog, čakaš na nas,
vse dotlej, da se ti odpremo;
čakamo na tvojo besedo, ki nas odklene.
Uglasi nas na tvoj glas, na tvojo tišino.
Tvojega Sina nam priporoči: Jezusa, besedo miru.
Amen.
(Huub Oosterhuis)

Pesem/Glasba
Vstop-vaja
Naj nam pomaga, pripraviti tla evangeliju.
Pred tem premislimo, kaj od tega bi lahko bilo primerno.

Beremo evangelij
Po poslušanju lahko ostanemo nekoliko v tišini, in vsak/a lahko na glas ponovi besedo, stavek, ki ga/jo je posebno
nagovoril.

Evangeljski pogovor
Izmenjava misli k evangeliju in osebnih misli.
Lahko si pomagamo tudi s spodbudami k evangeljskemu pogovoru (glej spodaj).

Molitev desetke rožnega venca – z uvodom
Oblika 1: Desetka z Marijinim rožnim vencem
Oče naš …
Zdrava Marija … (10x – skrivnost vstavimo zmeraj po imenu Jezus)
Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam …
Oblika 2: Desetka s Kristusovim rožnim vencem
Oče nas …
Jezusova molitev (10x)
M: Slavimo te, Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga.
Ti si Odrešenik sveta, naš Gospod in Rešenik, … (tukaj navedemo ustrezno skrivnost)
V: Pridi, Gospod Jezus, in bodi z nami,
da bi živeli s teboj ves čas in prispeli v kraljestvo tvojega Očeta.
Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam …

Molitvena spodbuda za ta teden
Tako lahko deluje družinska oaza skozi ves teden.

Blagoslovilne molitve
Predlogi iz: „Es ist gut, dass wir hier sind. Hauskirche-Fastenzeit“, Pastoralamt/Linz, 2000/01, 5-6.

1. Gospod naj nas blagoslovi in nas varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad nami in naj nam bo
milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad nas in nam podeli mir. Oče in Sin in Sveti Duh.
(V) Amen.
2. Gospod, bodi nad nami in nas blagoslovi,
bodi pod nami in nas nosi
bodi poleg nas in nas utrdi
bodi pred nami in nas vodi.
Bodi ti radost, ki nas poživlja,
tišina, ki nas izpolnjuje,
zaupanje, ki nas krepi,
ljubezen, ki nas navdušuje,
pogum, ki nam daje peruti.
Bog naj nas blagoslovi: Oče, Sin in Sveti Duh.
(V) Amen.
3. Bog, utrjuj, vse kar hoče v nas rasti,
ščiti, vse kar nas poživlja,
varuj, vse kar nosimo s seboj
ohrani, vse kar izročamo,
in blagoslovi nas, ko se odpravimo na pot k tebi.
(V) Amen.
4. Naj pride Bog v polnosti svojih dobrot,
v svoji resnici, svoji dobroti in svoji človekoljubnosti.
Naj nas Bog napolni z radostjo, Gott fülle uns mit Freude,
naj nam podari, na kar upamo, po čemer hrepenimo in za kar prosimo.
Naj nas Bog odreši strahu, neodločnosti in trdosrčnosti.
Naj nas Bog urtdi v razumevanju in odpuščanju,
v ljubezni in trpljenju v krščanskem življenju.
Naj nas blagoslovi Bog, ki je blizu nam ljudem,
Oče, Sin in Sveti Duh.
(V) Amen.
Navrh lahko sledi še sproščeno druženje ob pogovoru, glasbo, petjem in igri.

