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

Besedna bogoslužja v prvem božičnem tednu

Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajamo med božičem in drugo nedeljo po božiču besedna
bogoslužja v hišni skupnosti. Za Sveti večer in sklep starega leta najdete na spletni strani hišne
cerkve posebno gradivo.
Kaj je treba upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela? Pripravite najprej prostor, kjer
boste molili. Zberete se lahko tudi pri božičnem drevesu ali jaslicah. Na posebnem mestu naj
bi bilo vsaj Sveto pismo, ob njem pa sveča. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite
mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:
• 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 klici z
„Gospod, usmili se“, berilo, evangelij, zahvala in prošnje. Najbolj ugodno je, da
pripravite iztis vzorca. Pobožnost lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v
oklepaju.
• 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 duhovne glasbe.
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ZAČETEK
Pesem, križ in pozdrav
Na začetku prižgemo svečo, lahko tudi sveče na božičnem drevesu. Nato zapojemo pesem ali
prisluhnemo duhovni glasbi. Božične pesmi glej GLORIA 63-78 in 92-94 / SG 39-63, na primer:
- Glej, zvezdice Božje (GLORIA 63/SG 42): https://www.youtube.com/watch?v=4X8MjQ5iiGY
- Božji nam je rojen Sin (GLORIA 64/SG 40): https://www.youtube.com/watch?v=YDR6dzZ0rtU
- Kaj se vam zdi, pastirci vi (GLORIA 65/SG 45): https://www.youtube.com/watch?v=qpIwFA3BXr4
- Rajske strune (GLORIA 66/SG 54): https://www.youtube.com/watch?v=o30cIsfWrro
- Poslušajte, vsi ljudje (GLORIA 67/SG 50): https://www.youtube.com/watch?v=sA9rrgd3g1E
- Angelsko petje (GLORIA 68/SG 39): https://www.youtube.com/watch?v=Lx3ccXwwDCg
- Prišla je lepa sveta noč (GLORIA 71/SG 53): https://www.youtube.com/watch?v=1F8hiNiXADw
- Sveta noč (GLORIA 92/SG 57): https://www.youtube.com/watch?v=t9zRkesV0Lc
- Hitite, kristjani (GLORIA 93/SG 43): https://www.youtube.com/watch?v=1hvgYdcPlFM
- Pastirci, kam hitite: https://www.youtube.com/watch?v=2zDrz_FOMe8
- Noč božična: https://www.youtube.com/watch?v=E08jwsImC_k
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
(Vsi) Ki je ustvaril nebo in zemljo.

Uvod in klici z „Gospod, usmili se“
Voditelj oz. voditeljica tako ali po svoje kratko uvede v bogoslužje.
Klice lahko prebere nekdo izmed navzočih. »Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697)
- Kyrie eleison (GLORIA 665)

V
Zbrali smo se, da prisluhnemo Božji besedi.
Ta Beseda – to je blagovest božiča – je v Jezusu iz Nazareta postala človek.
Bivala je med nami kot otipljiva oseba.
Bog je premostil jarek med nebesi in zemljo,
da bi postal eden izmed nas.
Odprimo mu danes naša srca,
da se Božja beseda tudi v nas lahko učloveči.
Najprej pa prosimo Kristusa, da se nas usmili:
V
Gospod Jezus Kristus,
prišel si iz nebes in postal kot človek naš brat.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
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V
Tvoja luč sveti v temi in napolnjuje revne z velikim veseljem.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
V
Ti si knez miru.
Vabiš nas, da se od tebe učimo.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)

Molitev
V
Ker nimamo lestve, ki bi segala do nebes,
si prišel med nas.
Sklonjen v zemeljski prah,
da gledaš nizkim v obraz.
Nebogljen in ljubezniv otrok,
da bi ti stregli z veselim srcem.
Dete v jaslih,
naš Stvarnik, Gospod!
Prihajaš na zemljo, da bi nas dvignil,
vzravnal si nam lestev do tebe – v nebo.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Branje Božje besede
Če gre, naj bralec berila oz. beril, psalma in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo
izmed navzočih.
Na spletni strani https://hozana.si so zbrana bogoslužna berila za vse dni v cerkvenem letu.
Poiščite torej najprej besedila, ki jih boste brali. Besedno bogoslužje nedelj in slovesnih
praznikov vsebuje poleg evangelija dve berili in psalm. Odločite sami, kako obsežno naj bo
branje Božje besede. Evangelij je treba vedno prebrati.
Po berilu lahko preberemo psalm z odpevom ali zapojemo primerno pesem. Pred evangelijem
lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate (note: GLORIA 531-539, 638646 / SG 339-357). Po evangeliju alelujo lahko ponovimo.
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V prvem delu božičnega časa do druge nedelje po božiču so predvidena tale berila:
Božič (25. 12.): Polnočnica
Iz 9,1 -6
Ps 96*

Tit 2,11-14

Lk 2,1-14

Božič (25. 12.): Zorno bogoslužje
Iz 62,11-12
Ps 97*

Tit 3,4-7

Lk 2,15-20

Božič (25. 12.): Dnevno bogoslužje
Iz 52,7-10
Ps 98*
Heb 1,1-6
Praznik sv. Štefana (26. 12.)
Apd 6,8-10; 7,54-60 Ps 31*

Jn 1,1-18

Mt 10,17-22

Praznik sv. apostola in evangelista Janeza (27. 12.)
1 Jn 1,1-4
Ps 97*
Jn 20,2-8
Praznik svetih nedložnih otrok (28. 12.)
1 Jn 1,5-2,2
Ps 124*
Mt 2,13-18
Nedelja v božični osmini: Praznik svete Družine
A (2022, 2025, 2028, 2031, 2034) B (2020, 2023, 2026, 2029, 2032)
Sir 3,2-6.12-14
1 Mz 15,1-6; 21,1-3
Ps 128*
Ps 105*
Kol 3,12-21
Heb 11,8.11-12.17-19
Mt 2,13-15.19-23
Lk 2,22-40
V letu B in C lahko vzamemo berili in psalm leta A.

C (2021, 2024, 2027, 2030, 2033)
1 Sam 1,20-22.24-28
Ps 84*
1 Jn 3,1-2.21-24
Lk 2,41-52

Božična osmina – Marija, sveta Božja Mati (1. 1.)
4 Mz 6,22-27
Ps 67*
Gal 4,4-7

Lk 2,16-21

Druga nedelja po božiču
Sir 24,1-2.8-12
Ps 147*

Jn 1,1-18

Ef 1,3-6.15-18

Poglobitev Božje besede
Po branju Božje besede naj bo razlaga oz. poglobitev svetopisemskih beril:
- Lahko preberemo nedeljsko misel iz cerkvenega lista, priročnika ali drugega cerkvena občila.
- Tudi trenutki tišine pomagajo poglobiti svetopisemska berila.
- Zelo primerno je, če se o enem izmed svetopisemskih besedil pogovorimo.
Vprašanja:
Kaj me v tem besedilu najbolj nagovori?
Kaj je zame glavna izpoved tega besedila?
Česa ne razumem?
Kaj to, kar smo slišali, pomeni za moje življenje? – Kaj bi lahko storil(a)?
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupnobranje-svetega-pisma.pdf.

Na koncu lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.
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ODGOVORITI in MOLITI
Nicejsko-carigrajska veroizpoved
Ker v Avstriji po navadi v bogoslužju prevladuje molitev apostolske veroizpovedi, je prav, da v
božičnem času zavestno zmolimo nicejsko-carigrajsko (GLORIA 442/SG 273). Seveda lahko
prisluhnemo tudi petju:
- Credo (Gounod): https://www.youtube.com/watch?v=AQ6r3uNl7HM
- Et incarnatus est (Mozart): https://www.youtube.com/watch?v=5GKBxMufVqQ
Voditelj lahko na začetku opozori na pomen tega besedila:

V
Nicejsko-carigrajska veroizpoved nas uvaja v Kristusovo skrivnost:
njegovo Božjo naravo in njegov prihod na ta svet.
Izpovejmo sedaj to našo vero.
(Vsi) Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel
in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In šel je v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku. Amen.
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Zahvala
Nadaljujemo z zahvalo, lahko pa tudi takoj s prošnjami. Če želimo obhajati doma v teh dneh
več krajših pobožnosti, lahko enkrat vzamemo zahvalo, drugič pa prošnje. V obeh primerih
lahko pred jaslice postavimo posodo z ogljem. Povabimo lahko navzoče, da vsak(a) naloži malo
kadila in s tem počasti Božje dete v jaslicah. Poleg tega lahko po vsaki zahvali ali prošnji
prižgemo svečo na božičnem drevesu.
Voditelj oz. voditeljica povabi občestvo, da se Bogu zahvali.
Posamezne kitice lahko preberejo navzoči.

V
Božji Sin je postal človek.
Zato se mu iz vsega srca zahvalímo:
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ti si večna Beseda, ki biva v Očetovem naročju.
V tebi je bilo vse ustvarjeno.
Ti pa si obstajal pred vsemi stvarmi.
Klic: Lahko zapojemo refren pesmi „Hitite, kristjani“ (GLORIA 93/SG 43):

(Vsi) O pridite: molimo, o pridite: molimo, o pridite: molimo Jezusa.
Ali pa rečemo:

(Vsi) Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Zaradi našega zveličanja si prišel iz nebes.
Postal si kot človek naš brat, da bi med nami prebival.
S svojim življenjem si nam pokazal pot k nebeškemu Očetu. Klic
Ti si obljubljeni Emanuel – Bog z nami, Bog med nami.
Prišel si med preproste ljudi,
da bi z njimi živel, se veselil in žaloval.
Jasli si izbral kot prvi kraj počitka
in pastirje kot oznanjevalce svojega rojstva. Klic
Molimo te z vsemi pričami tvojega rojstva
in tvojega skritega življenja v Nazaretu:
z Marijo, ki te je rodila in dojila,
s svetim Jožefom, ki te je hranil in učil,
s tvojimi sorodniki in rojaki, ki so se jim šele polagoma odprle oči,
da so verovali v tvoje Božje poslanstvo. Klic
Tvoje rojstvo razveseljuje revne in ponižane po vsej zemlji.
Z Marijo, deklo Gospodovo, poveličujejo Boga,
ki je povišal nizke in se spomnil svojih obljub.
Z njimi priznavamo tudi mi,
da si od Boga poslani Rešenik sveta. Klic
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Ti povezuješ nebesa in zemljo in nam kažeš obličje nebeškega Očeta.
Kakor angeli v božični noči, mu tudi mi prepevamo hvalo in čast,
zdaj in vekomaj.
(Vsi) Amen.
Zahvalo zaključimo s spevom „Slava Bogu na višavah“ oz. pesmijo, ki temelji na liturgičnem
besedilu. To so lahko tudi ustrezne kitice iz poglavja „Mašne pesmi“ (GLORIA 502-509, 657,
660, SG 383-404) ali pa pesem „Kaj se vam zdi, pastirci vi“ (GLORIA 65/SG 45).

Prošnje
Opombe in napotki: glej zahvala.

V
Kristus je rojen.
Prosímo Boga, našega Očeta,
da se bo veselje božične noči razširilo po vsem svetu.
Klic:

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. (GLORIA 444)
Drugi primerni klici: GLORIA 444-451.

Kristus je rojen.
Prosímo za kristjane,
ki so preganjani zaradi svoje vere:
da v stiski ne bodo obupali,
da bodo odločno zavrnili naslije in krivico,
da bodo premagali hudo z dobrim. Klic
Kristus je rojen.
Prosímo za otroke po vsem svetu:
da bodo našli varnost in zavetje,
da bodo doraščali v miru in slogi,
da bodo ohranili vero v dobro. Klic
Kristus je rojen.
Prosímo za zakonce in družine:
da bodo drug drugemu opora,
da bodo deležni obnavljajoče moči odpuščanja,
da bodo našli poti do drugega. Klic
Kristus je rojen.
Prosímo za tujce in brezdomce:
da se jim bo odprlo, ko bodo potrkali,
da bodo lahko postavili svoje življenje na nove temelje,
da se bo spoštovalo dostojanstvo človeka. Klic
7

Kristus je rojen.
Prosímo za nas vse:
da se bomo prizadevali za mir, kjer se drugi prepirajo,
da ne bomo prezrli stiske naših soljudi,
da bomo sprejeli Božjo besedo in obrodili bogate sadove. Klic

Oče naš
V

Skupno molímo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus.

(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
Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z blagoslovno molitvijo.

V

Prosímo sedaj za Božji blagoslov. Molk.

V
Prosimo te, usmiljeni Gospod,
razsvétli svojo družino, da se bo držala tega, kar je tebi všeč,
in tako mogla izpolnjevati vse, kar je dobro.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.
Pri prošnji za blagoslov se pokrižajo voditelj oz. voditeljica in verniki.

V
Blagoslov vsemogočnega Boga
Očeta in Sina in Svetega Duha
naj pride na nas in na nas vedno ostane.
(Vsi) Amen.
V
Hvaljen Jezus.
(Vsi) Vekomaj. Amen.
Na koncu lahko zapojemo božično pesem (primeri glej stran 2).

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