
Družinsko     bogoslužje  na    29. navadno, misijonsko  
nedeljo  
 

V središču misijonske  nedelje je vprašanje kakšni kristjani smo. Ali smo pričevalci, ali z besedo 
in zgledom vabimo druge ljudi, da sledijo Jezusu?  
Na mizo poleg križa in prižgane sveče lahko postavimo atlas ali celine sveta, ki jih prej narišejo 
otroci, ali globus ali misijonski rožni venec! Če damo misijonski rožni venec, razložimo katero 
celino pomeni posamezna barva:  rdeča - Ameriki, rumena - Azija; zelena - Afrika, bela - Evropa, 
modra -  Avstralija in Oceanija. 
 

Primerno je, da začnemo s primerno pesmijo.(morda Kraljica venca rožnega, saj smo še v 

mesecu rožnega venca) 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Voditelj: Kristus nima rok, razen naših. Potrebuje naše roke, da bi mogel vse ljudi voditi k sebi. 
Na to nas opozarja misijonska nedelja, ki jo danes praznujemo. Sprašuje nas, kaj smo storili ali 
kaj še bomo, da bi ljudje okoli nas in po svetu lahko spoznali Jezusa. Čeprav navadno mislimo, 
da so misijonarji ljudje, ki v Afriki, Indiji ali kje drugje po svetu pomagajo tamkajšnjim 
domačinom, pa smo misijonarji mi vsi. Bog nas namreč vabi, da širimo Jezusov nauk ter ljudi z 
besedo in zgledom vabimo, da hodijo za njim. Smo bili taki misijonarji? Kako bomo misijonarji v 
šoli, na igrišču, v službi, doma? Premislimo, potem pa prosimo Boga. 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 
Vsi:  :  Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in 
dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto 
Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. 
 
Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem 
obhajali to bogoslužje.   
Vsi: Amen. 

Voditelj:  Molimo. Vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali popolno 
resnico. Poglej na svojo veliko žete in nam v svojo dobroti pošlji dovolj delavcev, da vse 
stvarstvo spozna veselo oznanilo. Tvoje ljudstvo, ki ga zbira beseda življenja in ga krepijo sveti 
zakramenti, naj hodi po poti odrešenja in ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem 
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.   

Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo  odlomek   svetega evangelija po Mateju (Mt 22,15-21) 

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek   

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.« 

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 

Prošnje 
Pri vsaki prošnji za določeno celino lahko eden od otrok s pomočjo staršev, če je potrebno, 
razgrne  njen obris, ali se zavrti globus na določeno celino. 

Voditelj: Bog je naš oče, zato ga lahko iskreno prosimo: 

1. Dobri Bog, prosimo te za ljudi v Afriki, ki trpijo zaradi revščine, v nas pa zbudi 
odgovornost zanje. 

2. Dobri Bog, prosimo te za ljudi v Aziji, kjer ljudje umirajo na cestah, nam pa daj odprto 
srce, ki bo videlo stisko drugih. 

3. Dobri Bog, prosimo te za ljudi v Ameriki, kjer so velike razlike med bogatimi in revnimi, 
med belimi in črnimi. Naj sami ne delamo razlik med ljudmi.. 

4. Dobri Bog, prosimo te za ljudi v Avstraliji, kjer je veliko priseljencev, mi pa naj se doma 
trudimo biti prijazni do tujcev. 

5. Dobri Bog, prosimo te za nas v Evropi, da v svojem hitenju ne bi pozabili na to, kar daje 
življenju pravo vrednost. 

6. Dobri Bog, prosimo te za našo družino, da bi znali biti misijonarji v domačem okolju ter 
imeli odprte roke za pomoč misijonarjem, ki delujejo po svetu. 

7. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje.... 

Voditelj: Nebeški Oče, sprejmi in usliši naše prošnje. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu!. 
Vsi: Amen. 

Voditelj moli molitev v času bolezni:  

Oče usmiljenja in tolažbe, 
tvoj Sin Jezus Kristus  

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.  
Pomagaj našim bratom in sestram,  

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. 

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 
da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 
Amen.  

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 



Voditelj: V različnih jezikih zveni molitev, ki nas jo je naučil Jezus, različno. Vendar pa vsi jeziki 

izražajo isto resnico, da je Bog oče nas vseh ter da smo zaradi njega sestre in bratje med seboj. 

Kot velika družina se povežimo v molitvi in daj zmolimo še: Oče naš. 

 

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje 

v večno življenje. Vsi Amen. 

Voditelj: Molimo. 

Gospod, naš Bog, 
poživil si nas z darom našega odrešenja. Zahvaljujemo se ti in te prosimo, naj se z njegovo 
pomočjo vedno bolj širi prava vera. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen. 

Zapojemo pesem: On nosi cel svet…... 

Če je izvedljivo, lahko članom družine ob koncu bogoslužja razdelimo bonbone različnih barv, 

ter jih povabimo, da tisti, ki dobijo rdeč bonbon v naslednjem tednu molijo za ljudi v Ameriki, 

tisti z rumenim bonbonom za ljudi v Aziji; tisti z zelenim bonbonom za ljudi v Afriki, tisti z belim 

bonbonom za ljudi v Evropi, tisti, ki dobijo moder bonbon molijo za Avstralijo in Oceanijo. 

 


