Družinsko molitveno bogoslužje v božičnem času
Razmislek o temi
Božič je cerkveni praznik, ki ga vedno praznujemo na isti datum. Seveda natančen datum
Jezusovega rojstva ni znan, saj je svet njegovo Božjo naravo spoznal po njegovem vstajenju.
Šele nato so ljudje začeli raziskovati dogodke ob njegovem rojstvu in otroštvu. Nekateri
menijo, da je datum praznovanja božiča, kot ga poznamo danes, postavil cesar Konstantin, ki
je vladal v 4. stol. po Kristusu. Datum se je ujemal s takratnim praznovanjem boga sonca in
zimskim sončnim obratom. Jezus je Božji Sin in sam sebe je opredelil kot Luč sveta (Jn 8,12),
zato praznovanje božiča v času daljšanja svetlega obdobja dneva prinaša simboliko, ki
označuje Jezusovo učlovečenje. Poseben element pri praznovanju cerkvenih praznikov ima
gotovo spominjanje. Spomin je človekova sposobnost učenja in spoznavanja dogodkov iz
preteklosti, da se omogoči razumevanje sedanjosti in osvetljuje pot za prihodnost. Na tem
mestu ne mislimo razpravljati o psiholoških, nevroznanstvenih ali podobnih dognanjih o
spominu. Pomembna nam je vera, ki so jo izpovedovali že Izraelci: »Gospod, naš Bog, naj bo z
nami, kakor je bil z našimi očeti« (1 Kr 8,57) in: »Spominjajte se čudovitih del, ki jih je storil,
njegovih znamenj« (1 Krn 16,12). Zaradi svetopisemskega spomina obhajamo evharistično
bogoslužje, pri katerem se ponavzočuje največja daritev našega odrešenja. Njen začetek
pomeni Jezusovo učlovečenje, katerega zunanji izraz praznujemo prav na božični dan.

Priprava
Že pred začetkom molitve izberemo, katere božične pesmi bomo peli, in pripravimo besedila,
da med bogoslužjem ne bomo neprijetno presenečeni ali zmedeni. Izberemo tudi voditelja
bogoslužja (VB) in njegovega pomočnika, ki bo pozneje tudi glavni bralec (B). Med branjem
zgodbe se bodo oglasili pastirji (3) in angel. Potrebujemo vsaj nekaj izvodov zgodbe, ki jo bomo
brali med bogoslužjem. Zgodba je priredba pripovedi z naslovom What the sheperds have
seen?, ki jo je napisal Carl Watson. Pripravimo posodo z blagoslovljeno vodo in se zberemo ob
družinskih jaslicah.
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Potek
Zapojemo eno izmed božičnih pesmi.
VB: Jaslice prikazujejo skrivnost Jezusovega rojstva. Kako smo jih postavljali in kaj smo se pri
tem naučili?
Vsi: Pripovedujemo. Pomočnik voditelja skrbi, da pogovor poteka lepo in da si ne segamo v
besedo.
VB: Vse, kar smo povedali, je res. Naše jaslice nas spominjajo prav na to resnico. Da pa bo naše
družinsko bogoslužje v Božjo slavo, začnimo s križem: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Zapojemo eno izmed božičnih pesmi.
VB: Sedaj bomo prisluhnili pripovedi o Jezusovem rojstvu tako, da jo bomo s pomočjo naših
jaslic tudi zaigrali. Vsak izbere eno izmed jasličnih figur: nekdo naj vzame angela, drugi
izberemo vsak svojega pastirja. Dogovorimo se, kdo bo pastir 1, pastir 2 in pastir 3. Besedilo,
ki ga govori več pastirjev, beremo vsi. Pomočnik voditelja je glavni bralec. Vsakič, ko smo na
vrsti za govorjenje ali petje, dvignemo svojo figuro.
Zapojemo eno izmed božičnih pesmi.
Bralec: Okrog Betlehema so bili pašniki, na katerih so se pasle črede ovac. Pastirji so skrbeli za
ovce, jih varovali pred volkovi in pazili, da se niso oddaljile ali izgubile. Neke mrzle noči so
pastirji sedeli ob ognju na pobočju zunaj mesta in se greli.
Pastir 1: Nocoj je v mestu zelo veliko ljudi. Nikjer ni prostora, da bi še kdo lahko prenočil.
Pastir 2: Res je. Prav vesel sem, da smo tukaj na poljanah. Mirno in tiho je, še ovce so mirne.
B: Pastirji so ure in ure sedeli v nočni tišini, varovali svoje črede in med seboj poltiho
zadovoljno kramljali. Nenadoma je temno nebo razsvetlila nenavadna svetloba.
Pastir 3 (z močnejšim glasom): Kaj pa je to?
B: Vsi so se začudeni in osupli zazrli v nebo. Nad njimi se je zablestel božji angel. Pastirji so se
zelo prestrašili.
Angel: Nikar se ne bojte! Prihajam, da vam naznanim veselo novico, ki bo razveselila ves svet.
Danes se je v Betlehemu rodil otrok. On je Odrešenik, od Boga obljubljeni Kralj. Pojdite in ga
poglejte. Našli boste dete, tesno povito, položeno v jasli.
B: Nato se je vse nebo nenadoma napolnilo z angeli. Skupaj so prepevali, slavili Boga ter se
mu zahvaljevali za njegov dar svetu.
Zapojemo eno izmed božičnih pesmi.
B: Pastirji niso mogli verjeti lastnim očem. Nato so angeli tako nenadoma, kot so prišli, tudi
izginili. Nebo je bilo spet temno in vse je bilo mirno.
P 1: Pojdimo v Betlehem. Moramo videti, kaj se dogaja tam.
B: Tako so se pastirji odpravili čez pašnike in se napotili proti spečemu mestu.
P2: Angel je rekel, da dete leži v jaslih.
P3: Moralo se je roditi v katerem od hlevov.
B: Betlehemske ulice so bile zdaj tihe. Po napornem dnevu so vsi trdno spali. Pastirji so tiho
stopali skozi mesto in iskali novorojenega otroka. Pogledali so v vsak hlev, ki so ga mogli najti.
Potem se je eden od pastirjev nečesa domislil.
P 3: Nismo pogledali v votlino za gostiščem. Gostilničar včasih spravi tja svojo živino.
B: Tako so nazadnje prišli do gostišča ter nedaleč proč našli votlino. Pastirji so pokukali vanjo.
Zagledali so Marijo in Jožefa, kako med vsemi živalmi tiho sedita na slami. In tam je v jaslih
ležal drobcen novorojenček. Dete je bilo tesno povito, da bi mu bilo lepo in toplo v mrzlem
nočnem zraku. Brž ko so zagledali otroka, so pastirji pokleknili in ga počastili.
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Vsi pastirji: Videli smo angela na nebu. Povedal nam je, da bo ta otrok prinesel veliko veselja
vsemu svetu. On je Odrešenik, od Boga obljubljeni Kralj.
B: Nato so pastirji povedali Mariji in Jožefu vse, kar se je zgodilo to noč na temnem pobočju
zunaj mesta. Marija je pozorno poslušala in v naročju pestovala dete Jezusa. Vedela je, da ne
bo nikoli pozabila vseh čudovitih reči, ki jih je povedal angel. Zatem so pastirji pohiteli nazaj k
svojim ovcam. Zelo so bili srečni, ker je Bog poslal angela, da jim je govoril. Ko so tekli čez
pašnike, so prepevali pesmi veselja in zahvale za vse, kar se je zgodilo.
VB: Kaj nam je zgodba povedala in v čem smo lahko podobni pastirjem?
Vsi: Pogovarjamo se.
Zapojemo eno izmed božičnih pesmi.
VB: Zmolimo molitev za blagoslov naših jaslic in naše družine: Nebeški Oče, ti si nas ustvaril.
Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo
srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo
na rojstvo tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te
skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj
tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč
edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici,
vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha,
ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in
telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v nebeški dom, kjer te bomo hvali in
slavili. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
B: Pokropi jaslice z blagoslovljeno vodo. Nato drug drugemu naredimo z blagoslovljeno vodo
križ na čelo in rečemo: Bog te varuj in blagoslovi.
Zapojemo eno ali več božičnih pesmi.
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