Božična osemdnevnica – vsebina o-antifon
Kateheza je primerna za katehizirance tretje triade in mladinske skupine
Cilji:
-

srečati se z vsebino božičnih o-antifon;
naučiti se vsaj eno antifono;
udeležiti se božične osemdnevnice in pri njej dejavno sodelovati.

Oznanilo: Lk 1,39–45.
Pripomočki:
- Sveto pismo (za uvodno molitev),
- delovni listi (z vprašanji za pogovor) in pisala,
- na listih izpisane o-antifone,
- adventni venec in vžigalice.
Priprava prostora
Stoli so razporejeni v krog; na sredini je adventni venec s svečami, ki jih prižgemo ob začetku
molitve.
Vstopno mesto
Katehet povabi k umiritvi in za uvodno molitev prebere odlomek Marijinega obiskanja
Elizabete. Vsak od udeležencev se zahvali za sorodnika, na katerega je najbolj ponosen in
vesel, da je del njegove družine.
Nato katehet vodi pogovor o času, ki ga obhajamo. Adventni čas je namenjen pričakovanju
božiča, kar se odraža na dveh ravneh: na praktični ravni: pospravljanje stanovanja,
pripravljanje materiala za jaslice, dogovarjanje o sodelovanju pri božičnih prazniki …; na
duhovni ravni: skrb za osebno duhovno rast, adventna sveta spoved, udeležba pri božični
osemdnevnici. Na slednjo se bodo pripravili danes, saj je prav, da vemo, kaj in zakaj se
obhaja.
Nekaj značilnosti:
- osemdnevnica > 7 + 1 dan = število polnosti in en dan. Človek na ta način izraža, da je Bog
več od polnosti, ki jo lahko izrazi človek;
- pomembnost praznika > božič je praznik Boga Očeta. Sin je s svojim učlovečenjem in
rojstvom izrazil svojo enkratnost Božje osebe, ki je tako povezana z Očetom, da se mu
popolnoma daruje v ljubezni. Božič je drugi največji krščanski praznik;
- pričakovanje > koncentrat pričakovanja več stoletij: odrešenje, ki je z Jezusovim rojstvom
doseglo »začetek konca«, njegova dopolnitev so Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Od
tod tudi »ideja« O-antifon. Na višku adventne liturgije, 17.–24. decembra, Cerkev že od
časa cesarja Karla Velikega poje pred Marijinim slavospevom v večernicah »velike
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antifone«. Antifone izražajo vse hrepenenje starozaveznega Izraela, hrepenenje, iz
katerega je Izrael črpal moč za preživetje, hrepenenje po Odrešeniku.
Po uvodni razlagi katehet okrog središča razporedi izpisane trakove z adventnimi oantifonami. Razlago vsebine si lahko prej prebere tudi na http://sku.rkc.si/wpcontent/uploads/2017/11/antifone_7ea8.pdf. Udeleženci napisano v tišini preberejo. Vsak je
povabljen, da se pusti nagovoriti enemu od besedil. Katehet povabi, da se vsak približa
tistemu besedilu, ki ga je nagovorilo – tako se oblikujejo podskupine. Lahko so številčno
neenake. Vsaka podskupina dobi »svojo« antifono in njej dodeljeno razlago s povabilom, da
se ob njej udeleženci pogovorijo in odgovorijo na vprašanja: Kaj mi je bilo ob antifoni takoj
razumljivo? Česa ne razumem? Kaj je izraženo v zaključnem vabilu antifone? Kako bi lahko
antifono razložili mlajšim od sebe? Udeleženci odgovore napišejo, saj se bodo potem o
spoznanem pogovorili v širši skupini. Nato izberejo način, kako se bodo »svojo« antifono
naučili na pamet. To tudi naredijo.
Po pogovoru in izmenjavi v širši skupini srečanje zaključimo z dogovorom o udeležbi pri
božični osemdnevnici in z molitvijo antifon: vsaka skupina zmoli tisto, ki se jo je naučila.
Antifone
O Modrost, ki si izšla iz ust Najvišjega, ki segaš od kraja do kraja ter krepko in blago vse
urejaš: pridi in uči nas pota razumnosti.
O Gospod in Voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu in mu dal na
Sinaju zapovedi: pridi in nas reši z odprto roko.
O korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom in pred teboj bodo umolknili kralji in te
narodi molili: pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj.
O ključ Davidov in žezlo Izraelove hiše, ki odpreš in nihče ne zapre, zapreš in nihče ne odpre;
pridi in reši iz ječe jetnika, ki sedi v temi in smrtni senci.
O Vzhajajoči, svit večne luči in sonce pravice: pridi in razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni
senci.
O Kralj narodov, in vsem zaželeni ter vogelni kamen, ki oboje združuješ v eno: pridi in reši
človeka, ki se ga iz prsti naredil.
O Emanuel, kralj in naš zakonodajalec, pričakovanje narodov in njih rešitelj: pridi in nas reši,
Gospod, naš Bog.
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