BOŽIČ PRI NAS DOMA
Pomembno je, da se družina zbere na sveti večer, pa četudi le za nekaj
trenutkov v tišini ob jaslicah. Zraven postavimo »Luč miru« iz
Betlehema.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dogovorimo se za potek slavja. Zberemo se ob jaslicah in se umirimo. Nato
se pokrižamo: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN.
Oče (mama) prebere evangeljski odlomek ali kakšen drug odlomek iz
Svetega pisma. Npr.
»Tiste dni je izšel ukaz cesarja
Avgusta, naj se popiše ves svet. To
popisovanje je bilo prvo v času, ko
je bil Kvirinij cesarski namestnik v
Siriji. In vsi so se hodili popisovat,
vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je
šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v
Judejo, v Davidovo mesto, ki se
imenuje Betlehem, da bi se popisal
z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila
noseča. Ko sta bila tam, so se ji
dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in
položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.« (Lk 2, 1-7).
Ostanemo kakšen trenutek v tišini.

ADVENT PRI NAS DOMA
-------------------------------------------------------------------------------ADVETNI VENEC
-------------------------------------------------------------------------------Z današnjo nedeljo začenjamo adventni čas, čas pričakovanja
Odrešenika. K blagoslovu smo prinesli adventne vence, ki nas bodo v
adventnem času zbirali v molk, obred in molitev.
Kaj pravzaprav predstavlja adventni venec?
Adventni venec ima obliko KROGA, ki nima ne začetka in ne konca.
Krog pomeni popolnost in večnost in je simbol Boga, ki je popolnost
sama, je večen, saj je od vekov in bo na veke.
Sredi zime vliva ZIMZELENI VENEC upanje, ki ga človeku vlivajo
božični prazniki; zlasti pa je simbol tistega Življenja, ki je pred več kot
dva tisoč leti »meso postalo«, na vsak sveti večer pa se rodi v srcu
tistega, ki ga je pripravljen sprejeti.

Nato lahko skupno, če se le da, zapojemo: Sveta noč…
Namesto pesmi lahko oče (mama) zmoli molitev za blagoslov v družini:
Molimo. Dobri Oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu tvojega Sina in
tvoji veliki ljubezni do nas. Polni hvaležnosti te prosimo, blagoslovi
našo družino, da bomo vedno čutili navzočnost luči tvojega odrešenja
in usmiljenja. Tvoj nebeški blagoslov naj nas spremlja ob božičnih
praznikih in v novem letu, da te bomo po novorojenem Odrešeniku
slavili zdaj in vekomaj.
Odgovorimo: Amen.
Starši na koncu pokrižajo otroka/e in nato še vsi med seboj. Sledi voščilo
drug drugemu za božič: »Blagoslovljen božič!«
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Družinsko božično bogoslužje naj bo znamenje tega, kar se dogaja v
naših srcih: namreč sebe, svoje najdražje in svoje domove izročamo
novorojenemu Zveličarju.

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ!

SVEČE širijo okrog sebe
svetlobo in toploto ter vabijo
človeka, da svečo posnema v
razdajanju in po Jezusovem
zgledu postane luč sveta.
Prižigamo jih postopoma:
vsako nedeljo eno več. Vsaka
na novo prižgana sveča
opozarja, da je božič vedno
bliže, hkrati pa sporoča: čim
bliže je človek Bogu, tem več
je svetlobe v njem in ob njem.
(Vir: Magnificat 2014/12)

Tukaj sta dva vzorca za adventno bogoslužje. Najbolj pomembno
je, da se družina zbere, pa četudi prižge samo svečko. Adventno
slavje naj bo po možnosti vedno ob isti uri. Zraven adventnega
venca postavimo škatlico za lačne otroke (»otroci za otroke«). V
času božične devetdnevnice (od 15. decembra dalje) pristavimo še
angelčka ali/in pastirčka z ovco.

2. VZOREC
Dogovorimo se za potek slavja. Zberemo se krog mize in se umirimo.
Oče (mama) prižge svečo/sveče na vencu glede na adventni teden.
Nato se pokrižamo: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA.
AMEN.

-------------------------------------------------------------------------------Oče (mama) prebere odlomek iz adventnega koledarja za tisti dan.

1. VZOREC

Ostanemo kakšen trenutek v tišini.

Dogovorimo se za potek slavja. Zberemo se okrog mize in se umirimo.
Oče (mama) prižge svečo/sveče na vencu glede na adventni teden.
Nato se pokrižamo: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA.
AMEN.
Oče (mama) prebere kakšen odlomek iz evangelija.

Nato oče (mama) reče:
Gospod je naše veselje

Vsi odgovorimo:
POJDIMO MU NAPROTI

Ostanemo
kakšen
trenutek v tišini.
Nato se primemo za roke in zmolimo
molitev SVETI ANGEL
Nato oče (mama) reče:
Sveta Marija, vzor
vere, upanja in ljubezni

Na koncu starši pokrižajo otroka/e z blagoslovljeno vodo, nato
pokrižamo še drug drugega in ugasnemo svečo/sveče.

Vsi odgovorimo:
PROSI ZA NAS

--------------------------------------------------------------------------------

Nato se primemo za
roke in zmolimo molitev
OČE NAŠ

Človekova sreča je odvisna od pričakovanja, otroška pa sploh! Naj
slavljenje adventa pri nas doma razodeva, da naši dnevi in tedni ne
minevajo v potrošniškem nemiru brez blagoslova, ampak jih živimo
v žaru pričakovanja. Zato pogumno in načrtno na skupno adventno
pot družinske molitvene priprave.

Starši nato pokrižajo otroka/e in ugasnejo svečo/sveče.

BLAGOSLOVLJEN ADVENT!

