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UVOD 
 

Danes se je Božja Beseda ponovno spustila na zemljo. Ni ustvarjala novih zvezd niti 

ločevala kopnega od morja. Danes se je rodila zato, da bi človek postal bolj Božji. V 

tišini svete noči smo povabljeni, da jo sprejmemo s poslušanjem, da jo sprejmemo v sveti 

evharistiji, da jo posredujemo bratom in sestram. 

 

 

PROŠNJE ZA VSE POTREBE 
 

Dragi bratje in sestre, obrnimo se k nebeškemu Očetu, ki je pred tisočletji slišal klic 

človeka in se ga usmilil tako, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi svet po njem 

odrešil. Prosimo ga, naj nocoj sliši naše prošnje: 

 

1. Nebeški Oče, ko se nocoj skupaj z Marijo in Jožefom oziramo na tvojo Besedo, ki 

se je učlovečila, te prosimo, naj veselje božične noči zajame naša srca in srca vseh 

ljudi na zemlji. 

2. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin se je učlovečil zato, da bi se približal človeku 

na najčudovitejši način. Prosimo te, naj bomo odprtih src, da ga bomo znali in 

zmogli sprejeti vanje. 

3. Nebeški Oče, po tvoji Besedi je bilo vse ustvarjeno. Naj verniki pričujemo o tvoji 

ljubezni in miru v svetu. 

4. Nebeški Oče, ob rojstvu tvojega Sina so angeli oznanjali mir in veselje vsemu 

svetu. Prosimo te, daj uživati to srečo vsem našim pokojnim. 

 

Nebeški Oče, danes praznujemo rojstvo tvojega Sina iz Device. Okrepi nam vero, ožari 

srca in napolni nas z veseljem brez konca, da se bomo veselili tvojega kraljevanja na 

vekov veke. Amen. 
 

 

ZAHVALA PO OBHAJILU – molitev češčenja 
 

Gospod ljubezni, Gospod miru, 

vse stvarstvo slavi tvoje ime. 

Prišel si na svet, ti, ki te častijo angeli, 

prišel si v končnost, ti, ki si neskončen, 

prišel si kot nemočen, ti, ki si vsemogočen.  

Slavimo te in molimo, 

častimo tvoje ime in se veselimo tvoje zastonjske ljubezni. 

 

Nisi se samo učlovečil, 

prihajaš v naša srca in ostajaš z nami. 



Molimo te in slavimo, 

častimo in prosimo: 

ostani z nami, bodi med nami, napolni nas z mirom in veseljem. Amen. 

 

 


