
Družinsko molitveno bogoslužje –  

misijonska nedelja 
 

Določimo voditelja bogoslužja (tokrat eden izmed staršev), pomočnika voditelja in bralca. Družinsko 

bogoslužje je usmerjeno v pogovor ob evangeliju in molitev za misijonarje.  

 

Pripomočki: 

 kovanci različnih velikosti (vrednosti), 

 Sveto pismo (besedilo evangelija), 

 večji list papirja in pisalo, 

 poseben list papirja, 

 lepilni trak ali magnetek. 

 

Razlaga besed (za voditelja): 

Herodovci > prijatelji judovskega kralja Heroda Antipe, ki je sodeloval z Rimljani. 

Farizeji > učitelji, ki so zagovarjali strogo izpolnjevanje vseh predpisov.  

Cesar > vladarski naslov, voditelj. 

Hinavec > tisti, na katerega se ne smeš zanesti, saj danes govori eno, jutri drugo. 

 

Potek 

Voditelj Na mizi imamo denar, kovance. Poglejmo, kaj je na njih narisano. 
Vsi Gledamo kovance in ugotavljamo, kaj predstavljajo posamezne podobe. Preberemo, v 

kateri državi je bil posamezen kovanec narejen. 
Voditelj Danes ni več tako, kot je bilo včasih. V vsaka dežela je imela svoj denar in lahko so ga 

uporabili samo tam. Še danes je tako v veliko državah po drugih celinah. Tudi tam, kjer 
delujejo slovenski misijonarji. V Evropi je danes drugače, ker imamo vsi enoten denar: 
evro. Toda če bi šli v Ameriko ali Anglijo ali… kam drugam, bi z evri ne mogli nič kupiti. 
Približno tako je bilo tudi v Jezusovem času. Prisluhnimo: 

Bralec Iz evangelija po Mateju (22,15-21): Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli, kako bi 
Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: 
»Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, 
ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek 
ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? 
Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba 
in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je 
cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 

Pomočnik 
voditelja 

Poglejmo besede, ki jih ne razumemo. 

Vsi Povedo besede, ki jih ne razumejo. Pomočnik voditelja jih piše na plakat. Voditelj jih 
razloži. 

  
Voditelj Sedaj, ko smo razumemo, o čem govori evangeljski odlomek, začnimo našo molitev. 
Vsi V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
Voditelj Ponovno prisluhnimo Božji besedi.  



Bralec Iz evangelija po Mateju (22,15-21): Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli, kako bi 
Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: 
»Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, 
ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek 
ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? 
Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba 
in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je 
cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 

Voditelj Kaj je tisto Božje, za kar se nam zdi, da bi lahko naša družina ta teden dala Bogu? Vsak 
naj pove eno ali dve stvari. Moj pomočnik bo vse napisal na papir. Sedaj še ne 
komentiramo in ko bo vsak nekaj povedal, se bomo pogovorili. 

Vsi Sodelujemo in pripovedujemo. Voditelj skrbi, da si ne segajo v besedo ali da takoj ne 
vrednotijo posameznih predlogov. Pomočnik voditelja piše na papir. 

Voditelj Poglejmo, kateri predlogi so si podobni, lahko se tudi med seboj vprašamo za pojasnila. 
Vsi Se pogovarjamo. 
Voditelj Ali lahko sedaj izmed vseh predlogov izberemo tri, ki se nam zdijo najbolj uresničljivi 

za vse nas? 
Vsi Izbiramo. Voditelj skrbi, da se tudi poslušajo. Pomočnik podčrta tiste tri, ki so bili 

izbrani. 
Voditelj In kateri od teh treh se zdi, da je za nas najbolj uresničljiv? 
Vsi Izberemo enega. 
Voditelj Pomočnik naj izbran dar napiše na poseben list, ki ga bomo obesili na naše oglasno 

mesto (vrata hladilnika, oglasna deska …). Tako bomo postali misijonarji in 
oznanjevalci Jezusa Kristusa najprej v naši družini in potem tudi pri tistih ljudeh, s 
katerimi bomo ta teden v stiku. Ker danes obhajamo tudi misijonsko nedeljo, se bomo 
sedaj v prošnjah spomnili vseh, ki so v stiskah in težavah. Sedaj nas povabim, da vsak 
oblikuje prošnjo Bogu; na prošnje bomo odgovarjali: »Prosimo te, usliši nas.« 

Vsi Izražamo prošnje. 
Voditelj Te in še druge prošnje, ki jih nosimo v srcu, združimo v skupni molitvi k Mariji, ki je 

prva prinesla Jezusa na svet: 
Vsi  Zdrava Marija… Slava Očetu… Marija, Kraljica misijonarjev – prosi za nas. Amen. 

 
Ob sklepu zapojemo pesem o misijonarju Frideriku Ireneju Baragi.  
 
Lahko si pogledamo tudi pripoved o njegovem delovanju ali pa katerega izmed videoposnetkov o 
delovanju slovenskih misijonarjev:  

- Brezčasje senc 
- Mi smo še vedno tu 
- Misijon za ljubezen Etiopije 
- http://www.missio.si/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12OM_djzqnk
https://www.youtube.com/watch?v=DcKZ6xCCbiI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YlYbUdAWPEE
https://www.youtube.com/watch?v=s7jPSUikoPY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tEyOsHAHxUE&feature=emb_logo

