(Kadarkoli med letom, zlasti v tednu molitve)

1. DRUŽINA SE ZBERE OKROG
MIZE ali ob molitvenem kotičku, ki ga
lahko preprosto oblikuje: križ ali slika,
svečka ter Sveto pismo.
 Vsak dan je nekdo zadolžen,
da vodi molitev.
Vsak se spoštljivo usede, utihne in se
v sebi umiri. Ko so vsi dobro nameščeni
in je vse mirno, eden prižge svečko in
povabi, da se vsi pokrižajo.
 Tisti, ki vodi molitev, vodi naprej molitev Pridi Sveti Duh:
Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj
svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In
prenovil boš obličje zemlje.
MOLIMO: Bog, naš Oče. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj
nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in
vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.

2. BRANJE BOŽJE BESEDE
(kakor je predloženo za vsak dan)
1. krog: nekdo prebere naglas;
2. krog: vsak počasi bere
in podčrtuje besede ali stavke,
ki se mu zdijo pomembni;
3. krog: Vsak še enkrat razmisli,
kaj mi Bog želi
povedati po tej besedi.

3. MEDSEBOJNI POGOVOR O TEM,
 kar nas je nagovorilo;
 kar se nas je v notranjosti dotaknilo;
 kar smo slišali, kar nas čudi,
česar ne razumemo;
 kar smo na novo spoznali;

4. VSAK JE POVABLJEN, DA IZREČE MOLITEV
 Lahko molitev zahvale, prošnje, kesanja,
občudovanja, slavljenja ...
 Vsi skupaj zaključijo s katero od ustnih
molitev: Oče naš, zdrava Marija, Duša
Kristusova, O, Gospa moja ...

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN
Nedelja: JEZUS JE PRAVA VINSKA TRTA (Jn 15,1-10)
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako
mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad,
očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem
vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne
more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne
ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz
v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti
ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in
se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli
hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da
obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene
ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste
držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se
tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.

Ponedeljek: JAZ SEM VAS IZVOLIL IN POSTAVIL (Jn 15,11-17)
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše
veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,
da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate,
kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker
služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega
Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas
postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako
vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To
vam naročam, da se ljubite med seboj!«
Torek: NAŠLA SI MILOST PRI BOGU (Lk 1,26-38)
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko
mesto Nazaret, ... in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k
njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s
teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen
pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si
milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime
Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog
mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v
Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo
konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne
poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte
in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo
rojeno, imenovalo Božji Sin ... Bogu namreč ni nič nemogoče.«
Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi
po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
Sreda: POKLIC ABRAHAMA (1 Mz 12, 1-4)
Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine
in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe
bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime
veliko, da bo v blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki bodo tebe
blagoslavljali, in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali, in v tebi
bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.« Abram je šel, kakor mu
je naročil Gospod.

Četrtek: PRODAJ, KAR IMAŠ IN HODI ZA MENOJ (Mt 19,16-22)
Nekdo je stopil k njemu in rekel: »Učitelj, kaj naj dobrega storim,
da prejmem večno življenje?« Dejal mu je: »Kaj me sprašuješ o
dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se dŕži
zapovedi!« »Katerih?« mu je rekel. Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne
prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater!
in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!« Mladenič mu je
rekel: »Vse to sem izpolnjeval; kaj mi še manjka?« Jezus mu je
rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim
in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« Ko je
mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko
premoženje.
Petek: BOG POKLIČE SAMUELA (1 Sam 3, 1-10)
Tedaj je Gospod poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je
k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical,« je
rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. Gospod pa je spet poklical
Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti
klical si me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni se,
spi!« Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda
se mu še ni razodela. Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela.
Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« Tedaj
je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu:
»Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: ›Govôri, Gospod, kajti tvoj
hlapec posluša.‹« In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru.
Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel,
Samuel!« Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Sobota: HODITE ZA MENOJ (Mr 1,16-20)
Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč
ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom
za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel
malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega
brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju
je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter
odšla za njim.

