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

Blagoslov doma v božičnem času

Na predvečer treh velikih praznikov božičnega časa – 24. in 31. decembra ter 5. januarja – je
navada, da gremo z blagoslovljeno vodo in kadilom skozi stanovanje, ponedkod tudi čez
dvorišče in v hlev, da bi te prostore blagoslovili. Po navadi se to dogaja, ko vabi večerni zvon k
molitvi. Tukaj najdete molitve za te priložnosti. Vzete so iz pobožnosti, ki jih lahko obhajamo
te dni. Vzorce si lahko ogledate na spletni strani hišne cerkve:
 Hišna cerkev. Sveti večer
 Hišna cerkev. Pobožnost za sklep starega leta
 Hišna cerkev. Božični čas – zvezda betlehemska
Tukaj najdete kratko obliko.
Pripravite za blagoslavljanje doma posodo z blagoslovljeno vodo in vejico božičnega drevesa
za kropljenje. Za oglje potrebujete posodo, ki je odporna proti vročini. Kadilu lahko dodate
tudi suha zelišča, na primer timijan, žajbelj itd.
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BLAGOSLOV DOMA NA SVETI VEČER (24. 12.)
Križ
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.

Berilo (Tit 2,11-14)
Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.
Razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju
ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku.
Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje
in se bo razodela slava vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa.
On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti
in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela.

Blagoslov
Sedaj vzamemo posodo z blagoslovljeno vodo in jo postavimo v sredino.
Nato naložimo kadilo na oglje. Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z blagoslovno molitvijo.

V
Prosimo sedaj Boga, da blagoslovi nas in naše drage,
ki jim danes želimo vse najboljše. Kratek molk.
V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)
V
(Vsi)

Tvoj blagoslov naj pride na nas, o Bog ljubezni in dobrote.
Napolni naj nas s tvojim mirom, ki je prišel z nebes na zemljo.
Amen.
Navdaja naj nas z veseljem,
s katerim so se nekoč pastirji napotili k jaslicam.
Amen.
Razsvetljuje naj nas kot tista prava luč,
ki nam je zasijala v betlehemskem otroku.
Amen.
Odpre naj nam oči za skrbi in potrebe svojih soljudi.
Amen.
Opogumi naj nas, da bomo iskali resnico in živeli kot Božji otroci.
Amen.
Razlega naj se po našem domu,
da bo kraj medsebojnega razumevanja in sloge.
Amen.
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V
Tako naj nas, naš dom in vse ljudi,
ki bodo prihajali in odhajali,
blagoslovi, varuje in brani vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi se pokrižajo.

(Vsi) Amen.

Oče naš
(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.
Sedaj se lahko pokrižamo z blagoslovljeno vodo.
Nato gremo po domu in ga blagoslovimo.
Medtem lahko zmolimo desetko rožnega venca „… Jezus, ki si ga Devica rodila“
(Oče naš – desetkrat Zdrava, Marija – Slava Očetu).

3

BLAGOSLOV DOMA NA PREDVEČER NOVEGA LETA (31. 21.)
Križ
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.

Berilo (4 Mz 6,22-27)
Berilo iz četrte Mojzesove knjige.
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel:
»Govôri Aronu in njegovim sinovom:
›Tako blagoslavljajte Izraelove sinove;
recite jim:
GOSPOD naj te blagoslovi in te varuje.
GOSPOD naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv.
GOSPOD naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.‹
Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil.«

Blagoslov
Sedaj vzamemo posodo z blagoslovljeno vodo in jo postavimo v sredino.
Nato naložimo kadilo na oglje. Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z blagoslovno molitvijo.

V
Prosimo Boga, našega Očeta,
da nas bo spremljal s svojim blagoslovom tudi v novem letu. Kratek molk.
V
Varuj in blagoslovi nas, dobri Bog.
Pripomagaj vsemu, kar smo v starem letu storili, k dobremu.
Ozdravi rane, ki so nam bile prizadete
ter nas podpiraj s svojo močjo.
(Vsi) Amen.
V
Blagoslovi dneve, ki so pred nami.
Obvaruj nas strahu in malodušja
ter nam daj živeti v tvojem miru.
(Vsi) Amen.
V
Ozri se milostno na vse, ki bodo iskali našo bližino.
Naj bo naš dom kraj veselja in življenja.
Obvaruj nas vsega hudega in razjasni nad nami svoje obličje.
(Vsi) Amen.
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V
Tako naj nas, naš dom in vse ljudi, ki so nam blizu
blagoslovi dobrotljivi in človekoljubi Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi se pokrižajo.

(Vsi) Amen.

Oče naš
(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.
Sedaj se lahko pokrižamo z blagoslovljeno vodo.
Nato gremo po domu in ga blagoslovimo.
Medtem lahko zmolimo desetko rožnega venca „… Jezus, ki si ga Devica rodila“
(Oče naš – desetkrat Zdrava, Marija – Slava Očetu).
Podoben obrazec najdemo tudi v bogoslužni knjigi „Blagoslovi“, str. 46-48.
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BLAGOSLOV DOMA NA PREDVEČER PRAZNIKA „SVETIH TREH KRALJEV“ –
GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA (5. 1.)
Križ
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.

Berilo (Ef 1,3-6)
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom:
pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.

Blagoslov
Sedaj vzamemo posodo z blagoslovljeno vodo in jo postavimo v sredino.
Nato naložimo kadilo na oglje. Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z blagoslovno molitvijo.

V
Prosimo Boga, nebeškega Očeta,
da blagoslovi naš dom in nas reši vsega hudega. Kratek molk.
V
Blagoslovi in spremljaj nas, dobri Bog.
Naj med nami prebivata mir in sloga.
Obvaruj nas nezaupanja in žaljive govorice.
Položi nam v usta spoštljive besede, ki opogumljajo, tolažijo in krepijo.
(Vsi) Amen.
V
Ozri se na vse, ki prihajajo k nam in iščejo našo skupnost.
Odpri nam ušesa za njihove skrbi in potrebe.
Usposobi nas, da bomo naredili vse, kar je v naši moči,
da bodo v naši bližini zaživeli.
(Vsi) Amen.
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V
Obvaruj nas sleherne nesreče.
Ne daj, da bi zboleli na duši ali telesu.
Pomagaj nam, da bomo rasli ob izzivih vsakdanjega življenja
in hvaležno sprejeli vse dobro iz tvojih rok.
(Vsi) Amen.
V
Tako naj nas, naš dom in vse ljudi, ki so nam blizu
blagoslovi dobrotljivi in človekoljubi Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi se pokrižajo.

(Vsi) Amen.

Oče naš
(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.
Sedaj se lahko pokrižamo z blagoslovljeno vodo.
Nato gremo po domu in ga blagoslovimo.
Medtem lahko zmolimo desetko rožnega venca „… Jezus, ki si ga Devica rodila“
(Oče naš – desetkrat Zdrava, Marija – Slava Očetu).
Podoben obrazec najdemo tudi v bogoslužni knjigi „Blagoslovi“, str. 56-59.
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BLAGOSLOV VODE, SOLI, KREDE IN KADILA
Blagoslov vode
V
Bog Oče, zahvaljujemo se ti za vodo,
brez katere ne moremo živeti
in po kateri smo bili pri krstu prerojeni v tvoje otroke.
Prosimo te,
blagoslovi + to vodo,
s katero bomo kropili svoj dom.
Naj bo znamenje tvojega varstva.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.
Kjer je navada, blagoslovimo še sol in jo vsujemo v vodo.

Blagoslov soli
V
Vsemogočni Bog,
po tvojem naročilu je prerok Elizej vrgel sol v vodo,
da jo je ozdravil in je zemlja postala rodovitna.
Prosimo te,
blagoslovi + to sol
in odvrni od nas vse hudo.
Tvoj Sveti Duh naj nas varuje
in nam zagotavlja tvojo naklonjenost.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

Blagoslov krede
V
Dobrotljivi Bog,
slavimo te in poveličujemo
ter hvalimo tvojo vsemogočnost.
Z zaupanjem te prosimo,
blagoslovi + to kredo,
s katero bomo naredili znamenje križa na vhodu v naš dom.
Naj pri tem ne pozabimo,
da je križ znamenje odrešenja,
po katerem prihajamo k tebi,
ki živiš in kraljuješ vekomaj.
(Vsi) Amen.
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Blagoslov kadila
V
Nebeški Oče,
modri z Vzhoda so podarili tvojemu Sinu zlato, kadilo in miro
ter ga s tem počastili.
V spomin na ta dogodek te prosimo,
blagoslovi + to kadilo.
Z njim bomo pokadili svoje domove,
da bodo po tvoji dobroti kraj bratstva in miru.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
Blagoslovi vode, soli, krede in kadila so vzeti iz bogoslužne knjige „Blagoslovi“
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