Hišna cerkev
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

Pobožnost v adventu: Angel Gospodov

Advent je verjetno tisti čas v cerkvenem letu, v katerem je hišna cerkev najbolj globoko
zasidrana. Dnevi so krajši in nas vabijo, da gojimo duhovno življenje. V tem času, ko se
pripravljamo na praznik učlovečenja Božjega Sina, iščemo odgovor, kaj je smisel našega
življenja, kaj je človek. Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti, s soseščino ali v
podružnici obhajamo pobožnost. Tema tega bogoslužja je osnovni dogodek adventa – angel
Gabriel pride k Mariji in ji oznani rojstvo Božjega Sina. Najbolj primerno je, če pobožnost
obhajamo zjutraj ali zvečer. Če hočete določene dele tega bogoslužja obhajati v nemškem
jeziku, najdete podoben predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela?
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo adventni venec. Ob njem naj
bi bilo Sveto pismo. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg
tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:
• Poiščite ljudi, s katerimi boste praznovali. To so lahko družinski člani, lahko pa tudi
sosedi ali znanci. Pomislite tudi na tiste, ki živijo sami in so hvaležni za tako skupnost.
Pobožnost pa lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.
• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).
• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: prošnje,
evangelij in litanije. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. Če imate doma
molitvenik in pesmarico GLORIA, najdete vsa besedila v posebnem poglavju (štev. 59).
• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete.
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg
tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tudi na spletu
najdete celo vrsto lepe adventne duhovne glasbe.
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SLAVJE LUČI
V prostoru je še temno, električna luč in sveče še ne gorijo.
Voditelj oz. voditeljica pobožnosti prižge svečo(i/e) na adventnem vencu in pravi:

V
Zaupajte v Gospoda.
Njegova luč nam sveti v mraku naših dni,
dokler ne vzide zvezda danica v naših srcih.
Njemu čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.
Sedaj lahko prižgemo električno luč, če je potrebno.
Prostor pa naj bi ostal mračen, tako da tem bolj učinkuje luč adventnega venca.

Zahvala za luč in prosilna molitev
V
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Po njegovi dobroti smo prejeli to luč, znamenje našega odrešenja,
da nam sveti v temi.
Po vsakem odlomku molitve sledi odpev Tebi hvala, čast in slava, ki se lahko moli ali poje
(melodija glej GLORIA 59).

V
Zahvaljujemo se ti Gospod, naš Bog, Stvarnik nebes in zemlje.
Delaš svetlobo in ustvarjaš temo,
sam pa bivaš v nedostopni luči, brez madeža in sence.
Noben človek te ni videl,
in vendar nas obsevajo žarki tvoje milosti,
da rastemo v spoznanju tvoje ljubezni.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
V
Ko je nastopila polnost časa,
si poslal Kristusa, svojega Sina,
bleščečo zvezdo danico, ki nikoli ne zaide.
Uničil je temino greha in smrti ter nam prinesel luč neminljivega življenja.
V njegovem obličju zremo tvoje neskončno veličastvo.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
V
Poklical nas je, da živimo v njegovi luči
ter tako dosežemo cilj vere, naše odrešenje.
Ob koncu časov nas bo sodil v svoji ljubeči pravičnosti
in nas privedel v tvojo neminljivo luč.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
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Med prosilno molitvijo lahko prižigamo sveče. Na primernem mestu postavimo sedem sveč.
Po vsaki prošnji naj oseba, ki jo določimo, prižge eno svečo. To naj stori mirno, da lahko ostali
tiho molijo za razne namene. Luč lahko vzamemo od sveče na adventem vencu. Nato sledi
kratka molitev, ki jo moli bralec oz. bralka prošnje menjaje z občestvom. Potem nadaljujemo
z naslednjo prošnjo.

V
Tako pričakujemo, kakor preudarne device,
s svetilkami v rokah prihod nebeškega ženina.
Zvesti njegovi zapovedi, naj bomo budni,
prosimo za potrebe Cerkve in sveta.
1. Molimo za kristjane po vsem svetu:
za zvestobo v molitvi,
za duhovno rast v vsakdanjem življenju,
za edinost v veri.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo:

B
Bog, naša luč in rešitev.
(Vsi) Obsij nas s svojim obličjem in bodi nam milostljiv.
2. Molimo za našo deželo:
za razumevanje med mlajšimi in starejšimi,
za medsebojno spoštovanje med narodnima skupnostima,
za mir in pravičnost v naši družbi.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo.

3. Molimo za ljudi v stiski:
za mir, kjer vojna in terorizem zastrupljata medčloveške odnose,
za solidarnost, kjer primanjkuje hrane in drugih dobrin,
za moč, da bi zmogli z drugimi deliti to, kar smo in kar imamo.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo.

4. Molimo za potrte, ki živijo v naši okolici,
za osamele in za tiste, ki ne vidijo več smisla v svojem življenju:
za besedo, ki jih bo potolažila,
za srečanje z znamenjem dobrohotnosti,
za upanje in življenjski pogum.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo.
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5. Molimo za otroke in mladino:
za varnost in zavetje zanje,
za zanesljive sopotnike v odločilnih trenutkih doraščanja,
za odgovore na osrednja vprašanja njihovega življenja.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo.

6. Molimo za nas:
za živo vero,
za trenutke srečanja z Bogom,
za pogum, da bomo za svojo vero pričali tudi v javnosti.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo.

7. Molimo za naše rajne:
za njihov večni mir in pokoj,
za neminljivo srečo v nebeški slavi,
za njihove žalujoče sorodnike, prijatelje in znance.
Molk. Prižiganje sveče. Molitev bralec/bralka - občestvo.

V
Zahvaljujemo se ti, Začetnik vsega življenja in cilj svetovne zgodovine.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

Pesem
Sedaj zapojemo primerno adventno pesem, na primer:
- Vi, oblaki, ga rosite (GLORIA 11/SG 21):
https://www.youtube.com/watch?v=iD6c5bZPMxM
V revi zdihuje (GLORIA 18/SG 20):
https://www.youtube.com/watch?v=SNDaqOtjYH0
- Čuj iz višav veseli glas (GLORIA 19/SG 13):
- Kmalu bo zasijala luč (GLORIA 21):

BERILO - MEDITACIJA - MOLITEV
Berilo (Lk 1,16-38)
Berilo iz svetega evangelija po Luku.
V šestem mesecu 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.
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Angel je vstopil k njej in rekel:
„Pozdravljena, obdarjena z milostjo, 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.“
Marija pa je rekla angelu: „Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?“
Angel ji je odgovoril:
„Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila,
zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, 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, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!“
In angel je šel od nje.
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Meditacija
Po berilu nekaj časa molče premišljujemo Božjo besedo.
Možnosti za poglobitev v svetopisemsko besedilo:
 Lahko zapojemo naslednjo pesem (vse kitice) ali prisluhnemo petju:
- Dopolnjen je obljube čas (GLORIA 12/SG 15):
https://www.youtube.com/watch?v=V7jyJ6H-tDs
Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 13 in 14/SG 25 in 26):
https://www.youtube.com/watch?v=r0WMUctjVXM
- Poslan z nebes je angel (GLORIA 16/SG 18):
https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9Ip_dydU
Je angel Gospodov oznanil Mariji (GLORIA 350/SG 171):
https://www.youtube.com/watch?v=buqzsvK5yc4
 Lahko zmolimo desetko rožnega venca „Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela“
(Oče naš, desetkrat Zdrava, Marija, Slava Očetu).
 Lahko zmolimo Angelovo češčenje (GLORIA 352/SG 6).
 Lahko preberemo adventno misel (glej dodatek, stran 9-10).
 Lahko se o besedilu pogovorimo. Tale vprašanja pri tem lahko pomagajo:
Kaj me v tem besedilu najbolj nagovori?
Kaj je zame glavna izpoved tega besedila?
Česa ne razumem?
Kaj to, kar smo slišali, pomeni za naše življenje? – Kaj bi lahko storil(a)?
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Molitev: Litanije in Oče naš
V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

V
(Vsi)
V
(Vsi)

Kristus, sliši nas.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.
Kristus, usliši nas.

V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)

Bog Oče nebeški.
Usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta.
Usmili se nas.
Bog Sveti Duh.
Usmili se nas.
Sveta Trojica, en sam Bog.
Usmili se nas.

Od tukaj naprej vsi odgovorijo po vsakem klicu »Usmili se nas«.

V
Jezus, ljubljeni Očetov sin.
(Vsi) Usmili se nas.
Božja modrost
Sijaj njegove slave
Jezus, Adamov sin
Abrahamov potomec
Davidova korenika
Jezus, izpolnitev prerokb
Polnost postave
Človekova usoda
Jezus, Očetov dar
Spočet od Svetega Duha
Sin Marije Device
Jezus, rojen zaradi našega zveličanja
Razodet pastirjem
Razglašen modrim
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Jezus, luč narodov
Slava Izraela
Hrepenenje narodov
Jezus, krščen v Jordanu
Posvečen od Svetega Duha
Poslan od Očeta
Jezus, skušan v puščavi
Molivec na gori
Poveličan na Taboru
Jezus, učitelj resnice
Beseda življenja
Pot k Očetu
Jezus, zdravje bolnikov
Tolažba stiskanim
Usmiljenje grešnikov
Jezus, pot in vrata k odrešenju
Pastir in jagnje
Vstajenje in življenje
Jezus, obsojen na smrt
S trnjem kronan
Pokrit z ranami
Jezus, pribit na križ
Pokopan v grob
Vstali od mrtvih
Jezus, ki si šel v predpekel
Ki si šel v nebesa
Ki si poslal Svetega Duha
Jezus, hrepenenje Cerkve
Nagrada pravičnih
Polnost Božjega kraljestva
Na koncu lahko zapojemo Gospod, usmili se – Kristus, usmili se – Gospod, usmili se (GLORIA
434/SG 697 ali GLORIA 665). Nato nadaljujemo z Gospodovo molitvijo:
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(Vsi) Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.

SKLEP
V

Prosimo na koncu te pobožnosti za Božji blagoslov. Kratek molk.

V
Blagoslovi nas, dobri Bog,
da bomo postali podobni tvojemu Sinu Jezusu Kristusu,
ki je sprejel našo človeško naravo.
Njegova dobrohotnost naj nam pomaga,
da bomo spoštovali dostojanstvo slehernega človeka.
Njegovo usmiljenje naj nam bo zgled,
da bomo tudi mi velikodušni do svojih dolžnikov.
Njegova ljubezen pa naj nas navdihuje,
da bomo podpirali revne.
(Vsi) Amen.
V
Tako naj nas blagoslovi, varuje in brani vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

(Vsi) Amen.
V
Hvaljen Jezus.
(Vsi) Vekomaj. Amen.
Na koncu lahko zapojemo adventno pesem (GLORIA 11-21, 42-44 / SG 13-26) ali prisluhnemo
duhovni glasbi.
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Dodatek: Misli ob sliki angelovega oznanjenja

Nad edinim vrelcem, ki izvira v Jezusovi domači vasi Nazaret, stoji starodavna cerkev.
Izročilo pravoslavne Cerkve, ki se sklicuje na legende, je na tem mestu naselilo srečanje
nadangela Gabriela z devico Marijo. Zelo verjetno je, da so se Marija, Jožef in Jezus
tukaj pogosto odžejali, saj je iz vrelca žuboreča voda v teh krajih nekaj čisto posebnega.
Tale slika razlaga, kaj se je tukaj zgodilo. Ustavimo se pri njej, da bi se na ta način
približali skrivnosti učlovečenja Božjega Sina.
Naglo angel pristopi k Mariji. Le-ta pa čisto zamišljena sedi ob vrelcu, kakor da bi hotela
v njegovem šepetu zaslišati Božji glas. Nebeški sel prihaja iz Marijinega zornega kota z
desne strani. To pomeni, da prinaša dobro vest. Njegova desnica je iztegnjena k Mariji
ko da bi jo hotel blagosloviti in priklicati Božjega Duha. Bela obleka, barva svetlobe,
opozarja na to, da prihaja iz nebes. Zelena barva pa namiguje na življenje, ki se bo v
Mariji začelo.
Marijina odprta dlan se odpira proti nebu, ko da bi hotela sprejeti Božjega Sina. Njena
levica pa drži vrč. V lavretanskih litanijah imenujemo Marijo posodo duhovno. Oprla se
je namreč Božjemu Duhu in tako sama postala vrelec žive vode. Pogled Božje Matere
se usmerja ponižno proti tlem – Božji Sin bo postal zemljan. Kakšen čudež, ki ga angel
napoveduje! Marija pa je deležna milosti, da bo njeno materino telo njegov prvi dom
na zemlji. To dostojanstvo se izraža v njenem oblačilu. Ogrnjena je namreč v škrlatno
haljo kraljice. Kajti On, ki je prihaja z nebes, jo bo nekoč povzignil v nebeško slavo. To
izraža tudi modra spodnja obleka.
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Za Marijo vidimo drevo. O pravičnem pravi prvi psalm, da je kakor drevo, zasajeno ob
vodnih strugah. Veseli se v Gospodovi postavi in jo premišljuje noč in dan. Prav to je
storila tudi Marija. Evangelist Luka vedno spet poudarja, da je shranila besede v njenem
srcu in jih premišljevala: pri angelovem oznanjenju, Jezusovem rojstvu in obisku
dvanajstletnega Jezusa v templju. Zato je dala sad ob svojem času in njeno listje ni
ovenelo, kakor pravi psalmist. Medtem ko se je Eva zoperstavila Božji zapovedi, jedla
od rajskega drevesa in izgubila Božjo bližino, se je Marija zakoreninila kakor drevo v
Božji besedi in tako rodila Božjega Sina. Bil je poslan, da bi razpel svoje roke na lesu
križa, ki bo postal drevo življenja.
Marija sedi ob vrelcu, da bi zajemala vodo. „Z veseljem boste zajemali živo vodo iz
studencev odrešenja“ (Iz 12,3), je nekoč vriskal prerok Izaija. Prav to se sedaj dogaja.
Začetnik vsega življenja stopa v zemeljsko bivanje. Poleg tega je voda v Svetem pismu
tudi prispodoba Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Po njem, ki je obsenčil Marijo, je
Božji Sin prišel iz večnosti, da bi postal del človeške zgodovine.
V ozadju dogajanja se dviga gola skala. To nas najprej spominja na to, da leži mesto
Nazaret ob strmem gorskem bregu. Seveda pa nas opozarja tudi na Sinajsko goro Stare
zaveze. Tam je Mojzes prejel Božjo besedo – Postavo. Sedaj pa bo ta Beseda meso
postala in med nami prebivala. Skala pa zaznamuje tudi Sionsko goro v Jeruzalemu.
Tam je nekoč Salomon zgradil tempelj. Sedaj pa je postala Marija svetišče, saj v njej
prebiva Sin Najvišjega. O tem svetišču pravi prerok Ezekiel, da je videl vodo izvirati od
desne strani izpod tempeljskega praga. Izliva se v puščavo in jo namaka, tako da jo
spremeni v cvetoči vrt. To je poslanstvo otroka, ki ga je Marija spočela. Nekoč bo iz
njegove strani na križu pritekla tista voda, ki bo rešila vse, ki vanj verujejo. Vabi tudi
nas, gledalce te slike, da vedno spet iz nje zajemamo. Tako bomo tudi mi postali
duhovna posoda, pri kateri lahko Boga iščoči potešijo svojo žejo po živem Bogu.

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
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