
Božična dnevna sveta maša 

Pisarna SKU 

 

Uvod 

Blagoslovljen božič, dragi bratje in sestre! Ko si danes izmenjujemo voščila, se poglobimo v 

besede, ki si jih izrekamo: blagoslovljen – naj bo blagost znana vsem ljudem; blagost Boga, ki 

se je sestopil na zemljo, da bi jo obogatil; božič – majhen Bog, ki je postal človek zato, da bi 

človek postal velik. Kako mogočna skrivnost! Naj bo današnja sveta maša darovana za 

vsakega od nas, da bomo drug drugemu blagoslov in da bomo drug drugemu prinašali Boga. 

 

Prošnje za vse potrebe 

1. Prosimo za svetega očeta Frančiška, za naše slovenske škofe in duhovnike, diakone in 

bogoslovce, da bi jih današnji praznik približal Otroku, da bodo ostali zvesti oznanjevanju 

Očetove ljubezni. 

2. Prosimo za našo župnijsko skupnosti, da bi se ob župnijskih jaslicah krepila naša zavest 

soodgovornosti in odprtosti za drugačnost med nami. 

3. Prosimo za naše družine, da bi bile odprte življenju tako znotraj kot zunaj svojega doma. 

4. Prosimo za starše, da bi zmogli svoje otroke zbirati ob jaslicah in jim s svojim zgledom 

pomagati pri rasti v odnosu do Novorojenega. 

5. Prosimo za otroke, ki občudujejo jaslice in njihove figurice, naj v lepoti okrasja ne 

pozabijo na stiske tistih, ki jaslic ne morejo postaviti. 

6. Prosimo za naše rajne, tiste, ki so umrli v letošnjem letu, naj uživajo veselje večnega 

božiča. 

 

Darovanje 

Otrok – prinese jaslično figuro ovco > Gospod, s to ovco ti želimo darovati vse naše neznanje, 

iskanje in hrepenenje po tebi in po srečnem življenju. Pomagaj nam, da bomo vedno 

najprej iskali pri tebi, ki si se rodil zato, da bi imeli življenje v veselju. 

Starš – prinese jaslično figuro pastirja > Gospod, s to figuro pastirja ti želimo darovati vse 

naše vzgojno prizadevanje, vse naše službene skrbi in nadloge. Pomagaj nam, da 

bomo vedno v novorojenem Otroku videli tvojo skrb za nas, naše otroke in naše 

poklicno delo. 

Mladostnik – prinese jaslično figuro angela > Gospod, s tem angelom ti prinašamo 

hrepenenje mladega srca po ljubezni, nežnosti in iskanju prave poti v življenje. 

Pomagaj nam, da bomo v novorojenem Jezusu našli vso ljubezen, nežnost in tisto pot, 

ki bo tebi v slavo in nam v veselje. 

Ministranti – prinesejo hostijo in vodo ter vino > Gospod, z darovi kruha, vina in vode ti 

prinašamo sadove zemlje in vsega našega truda. Pomagaj nam, da bomo vedno znova 

obujali vero v Očetovo ljubezen. Tudi takrat, ko pred našimi očmi ne bo več simbola 

jaslic. Naj bo vedno tebi čast in hvala. 

 

  



Zahvala po obhajilu 

Gospod, danes obhajamo tvoj rojstni dan.  

Ti pa si pravkar prišel v naša srca.  

Čisto drugače se godi pri tebi kot pri nas, ljudeh.  

Ko mi praznujemo, nas ljudje obdarujejo. 

Ko ti praznuješ, nas ti obdaruješ. 

V hvaležnosti ti izražamo svoje veselje,  

ker si prišel med nas v podobi nebogljenega dojenčka,  

ki želi biti sprejet, objet in varovan.  

Ne dovoli, da bi pozabili, da bomo tebi dali najlepši dar takrat, 

ko bomo živeli tako, kot želiš ti: 

da bomo odprli svoja srca in svoje domove za stisko soljudi. 

Jezus, vse najboljše za rojstni dan in iskrena hvala, ker si v naših srcih. 


