SKUPAJ IN Z NJIM
Družina na 4. adventno nedeljo
Pripravil: Slovenski katehetski urad

D ru ž in sko mol itve n o bo go slu žj e

Priprava: ob adventnem venčku sta že kipa Marije in
Jožefa iz jaslic, pa osliček in kakšna ovčka.
Družina se zbere na svojem običajnem mestu za
molitev. Adventni venec je pripravljen. Izberemo
tistega, ki bo svečke prižgal, ugasnil, voditelja
bogoslužja, njegovega pomočnika, bralca.
Predlagane pesmi:
- Poslušajte vsi ljudje
- Noč se spušča v Betlehem
ali katera druga družini ljuba adventna pesem.

P O TEK
Voditelj

Bralec

Zbrani ob našem adventnem venčku vidimo tudi kipca Marije in Jožefa,
ki nas spominjata na to, da je božični praznik pred vrati. Smo tudi sredi
božične devetdnevnice in zato bomo danes najprej slišali evangelij
nedelje in nato zmolili prvi del devetdnevnice.
Iz evangelija po Luku (1,26-38)
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k
devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in
devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena,
milosti polna, 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.«
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Voditelj

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam
moža?« Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč
Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno,
imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina
v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno.
Bogu namreč ni nič nemogoče.«
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji
besedi!« In angel je šel od nje.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

Vsi

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

Pomočnik

Veseli se, hči sionska, in raduj se, hči jeruzalemska! Glej, Gospod bo
prišel, tisti dan bo velika luč in gore bodo sladkost rosile. Griči bodo
cedili mleko in med, ker bo prišel veliki prerok in on bo prenovil
Jeruzalem.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
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Glej, prišel bo Bog in človek iz hiše Davidove, da sede na prestol;
in videli boste, vaše srce se bo radovalo.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, sveti Izraelov s kraljevo krono na
glavi, in gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraja
vesoljne zemlje.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal, če bo odlašal, čakaj,
ker prišel bo in se ne bo zakasnil.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!
Prišel bo Gospod, kakor pade dež na plano; in v njegovih dneh bo izšla
pravica in miru obilnost; in molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva
mu bodo služila.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!
Rodilo se nam bo Dete, močni Bog bo njegovo ime. Sedel bo na prestol
očeta Davida in gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

Vsi

Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar Izraelov in
njegov izhod bo kot v prvih dneh večnosti in poveličevan bo sredi
vesoljne zemlje in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

Voditelj

Kralja, ki prihaja …

Vsi

… pridite, molimo!

Voditelj

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Vsi

Kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vselej in vekomaj. Amen.
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Voditelj
Vsi

Molitveno bogoslužje smo končali nekoliko prej zato, da se
pogovorimo, kakšne dolžnosti nas še čakajo pred božičem. Kaj mora še
kdo narediti, da nam bo za božič lepo.
Se pogovorimo …

Voditelj

Kako in kdaj bomo naredili jaslice in kaj nam še manjka?

Vsi

Se pogovorimo in porazdelimo dolžnosti.

Za družine, ki gredo v cerkev k obhajilu:
Voditelj: Odpravimo se sedaj v cerkev. Skušajmo ohraniti tišino in zbranost. Najprej zato, da
se spomnimo, kam in po kaj gremo. Potem pa tudi, da vsak zase obnovi dolžnosti, ki jih v tem
tednu še ima, da se v miru pripravimo na božič.
Za družine, ki ne gredo k obhajilu:
Voditelj: Naš Gospod je vsemogočen in vendar odvisen od naše volje, ali ga sprejmemo v
svoje srce ali ne. On je pripravljen vstopiti, spoštuje pa našo svobodo ali mu bomo srce
odprli. Molimo skupaj:
Vsi: Gospod Jezus, v adventu se pripravljamo na spomin tvojega prihoda na svet. Prosim,
pridi sedaj v moje srce. Bodi v njem tisti gost, ki bo dobil v srcu častno mesto. Osvobodi me,
prosim, vse sebičnosti in želje po ukazovanju, da bom dober član naše družine in družbe.
Bodi ti, Jezus, gospodar mojega srca. To te prosim v zaupanju v tvoje besede, da je pri tebi
vse mogoče. Amen.
Zapojemo eno izmed predlaganih pesmi.

I d eje in spo d bud e


Nagovor ob Božji besedi: Bog je Kovač zgodovine (pripravil dr. Marjan Turnšek)



Duhovne drobtinice: Angelovo sporočilo (pripravil Jani Družovec)



Predlog kateheze (pripravila Milena Svetlin Štefe)



Spremljajmo popotnika na poti v Betlehem (pripravila s. Ema Alič ŠSFKK)



Nekaj predlogov za pripravo na božič: Deli Jezusa, Sestre FMM, Župnija Homec,
Župnija Krško, Župnija Cerklje na Gorenjskem, Župnija Brezovica



Priprava prazničnega pogrinjka ob praznovanju Jezusovega rojstnega dne



Jezusovo rojstvo (risanka, sinhronizacija s. Ana Šuštar FMM)
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