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H i š n a   c e r k e v  

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

  

Pobožnost v božičnem času – zvezda betlehemska (5. ali 6. 1.) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Tukaj najdete vzorec za pobožnost na praznik Gospodovega razglašenja, ki se pri nas imenuje 

tudi praznik Svetih treh kraljev. Kjer je običajno, lahko na koncu blagoslovimo dom z 

blagosovljeno vodo in kadilom. To se po navadi dogaja na predvečer praznika, torej 5. januarja. 

Seveda lahko zmolite tudi samo blagoslovno molitev na strani 6. Kratko obliko tega slavja 

najdete pod naslovom „Božični čas – blagoslov doma“. Če hočete določene dele bogoslužja 

obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.   
 

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. Kjer je običajno, postavimo podobe svetih treh 

kraljev šele po branju evangelija k jaslicam. Poleg tega lahko pripravite zezdo, ki ima šest 

žarkov in jo položite pred jaslice. Na konec vsakega žarka postavite majhno svečo, ki pa naj še 

ne gori. Če boste blagoslovili dom, pripravite tudi blagoslovljeno vodo in kadilo. 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 evangelij, 

prošnje in blagoslov. 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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Prižiganje sveče in svetopisemsko geslo 
Če obhajamo to pobožnost zvečer, priklopimo samo toliko električne luči kot je nujno 
potrebno. Pred nami leži zvezda, ki ima šest žarkov. Na vsakem koncu je po ena majhna sveča, 
v sredini pa večja sveča. Na začetku prižgemo samo svečo v sredini. Lahko zaigramo tudi 
meditativno glasbo, na primer: https://www.youtube.com/watch?v=8rbJqAdP4tc. Nato 
voditelj oz. voditeljica prebere svetopisemsko geslo (4 Mz 24,16-17): 
 

V Izrek tega, ki sliši besede Boga  

in pozna vednost Najvišjega,  

ki zre prikazen Mogočnega,  

ki se zgrudi in se mu odprejo oči.  

Vidim ga, pa ne sedaj,  

gledam ga, pa ne blizu.  

Zvezda vzhaja iz Jakoba  

in žezlo se vzdiguje iz Izraela. 
 
 

Pesem  
Nato zapojemo eno izmed teh pesmi ali prisluhnemo duhovni glasbi: 

- 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 
- Tam stoji pa hlevček (GLORIA 70/SG 56): https://www.youtube.com/results?search_query=tam+stoji+pa+hlev%C4%8Dek 
- Na kamelah jezdijo (GLORIA 76/SG 47) 
- Hitite, kristjani (GLORIA 93/SG 43): https://www.youtube.com/watch?v=1hvgYdcPlFM 
 
 

Zahvala za luč 
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. 

Da ne bi tavali v temi, si poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, 

zvezdo iz Jakobove hiše. 

On je luč, ki razsvetljuje narode,  

bleščeča zvezda danica, ki nikoli ne zaide.  

Naj bo njegova beseda svetilka na naši poti, 

da bomo živeli kot otroci luči. 

Naj nas obvaruje teme obupa in zmote, 

da bomo dosegli cilj našega življenja – večno srečo pri tebi. 

On, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi)   Amen.  

https://www.youtube.com/watch?v=8rbJqAdP4tc
https://www.youtube.com/watch?v=4X8MjQ5iiGY
https://www.youtube.com/watch?v=YDR6dzZ0rtU
https://www.youtube.com/results?search_query=tam+stoji+pa+hlev%C4%8Dek
https://www.youtube.com/watch?v=1hvgYdcPlFM


3 
 

Evangelij (Mt 2,1-11) 

Evangelij lahko preberemo tudi tako, da navzoči prevzamejo vloge pripovedovalca, modrih, 

pismoukov in Heroda. Čeprav je več modrih in pismoukov, naj bere te odlomke le ena oseba, 

ker je besedilo lažje razumljivo. Seveda pa lahko evangelij prebere kakor običajno samo en 

bralec oz. ena bralka. 
 

Pripovedovalec: 

Slišali bomo evangelij o prihodu modrih k Jezusu po Mateju. 
 

Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda,  

so prišli modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili:  

Modri: 

»Kje je novorojeni judovski kralj?  

Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.«  

Pripovedovalec: 

Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim.  

Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva  

ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija.  

Rekli so mu:  

Pismouki: 

»V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok:  

In ti, Betlehem, v deželi Judovi,  

nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti;  

iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« 

Pripovedovalec: 

Tedaj je Heród skrivaj poklical modre  

in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala zvezda.  

Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:  

Herod: 

»Pojdite in natančno poizvédite o detetu.  

Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!«  

Pripovedovalec: 

Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot;  

in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi,  

dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.  

Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.  

Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo.  

Padli so predenj in ga počastíli.  

Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.  
 

Kjer je običajno, sedaj postavimo podobe svetih treh kraljev k jaslicam. 

 
 



4 
 

Meditacija ali pogovor 
Po branju Božje besede je primerno, da to, kar smo slišali, poglobimo.  
Lahko prisluhnemo duhovni glasbi: https://www.youtube.com/watch?v=i3J89rcGP0k. 
 

Poleg tega se o besedilu lahko pogovorimo. Tale vprašanja nam pri tem lahko pomagajo: 
 

Opišite na osnovi evangelija Herodov značaj. 

Kaj ga ovira, da ne pride z Jezusom neposredno v stik? 

Odkrivate tudi pri sebi podobne lastnosti? 

 

Opišite sedaj značaj pismoukov. 

Kaj le-te ovira, da bi se odpravili na pot v Betlehem, ki je zelo blizu? 

Odkrivate tudi pri sebi podobne drže? 

 

Na koncu skušajte opisati značaj modrih. 

Kaj bi se lahko od njih naučili? 

Kateri ljudje so v Vaših očeh resnično modri? 

 

 

Prošnje 
Na primernem mestu, na primer na koncu žarkov zvezde, lahko pripravimo šest manjših sveč. 
Po vsaki prošnji prižgemo eno svečo. Plamen vzamemo od goreče sveče v sredini zvezde. 
 

V  Prosimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

zvezdo, ki nam je vzšla v Betlehemu, 

naj nas varno spremlja na naši poti. 
 

Prošnji klic: 

(Vsi) Luč sveta, usliši nas. 
 

1. Zvezda betlehemska, 

naj sije tvoja luč, 

kjer ljudje živijo po tvoji besedi, 

se prizadevajo za tiste, ki sedijo v temi 

in jih podpirajo ter spodbujajo k dobremu.  

Prošnji klic. Prižgemo prvo svečo. 
 

2. Zvezda betlehemska, 

naj sije tvoja luč nad vsemi narodi, 

da bi začeli iskati poti pravega sožitja, 

da bi meče prekovali v lemeže 

in bi močni krepili šibkejše.  

Prošnji klic. Prižgemo drugo svečo. 

https://www.youtube.com/watch?v=i3J89rcGP0k
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3. Zvezda betlehemska, 

naj sije tvoja luč, 

po ljudeh, ki delajo za mir, 

ki dajejo ponižanim svoj glas 

in se prizadevajo za pravične medčloveške odnose.  

Prošnji klic. Prižgemo tretjo svečo. 

 

4. Zvezda betlehemska, 

naj sije tvoja luč, 

kjer se pokriva resnica, 

kjer pošteni trpijo krivico 

in temne spletke onemogočajo razvoj. 

Prošnji klic. Prižgemo četrto svečo. 

 

5. Zvezda betlehemska, 

naj sije tvoja luč, 

kjer ljudje obupavajo,  

ker so osamljeni in zapuščeni, 

in jih težijo skrbi vsakdanjega življenja. 

Prošnji klic. Prižgemo peto svečo. 
 

6. Zvezda betlehemska, 

naj sije tvoja luč, v temni smrtni noči. 

Obsevaj naše rajne 

in ne dopusti, da bi bila naša žalost brez tolažbe. 

Prošnji klic. Prižgemo šesto svečo. 
 
 

Oče naš 
V  Vse naše prošnje, tudi tiste, ki jih nismo izrekli, 

lahko sedaj povežemo z molitvijo, ki jo nas je naučil 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. 
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Sklep (BLAGOSLOV DOMA) 
Če to pobožnost obhajamo 5. januarja zvečer, sedaj lahko naložimo na oglje kadilo. Po 
blagoslovni molitvi se pokrižamo z blagoslovljeno vodo in nato gremo s kadilom in 
blagoslovljeno vodo po domu, da ga blagoslovimo. Blagoslovne molitve za vodo, sol, kredo in 
kadilo najdete na spletni strani hišne cerkve: „Hišna cerkev. Blagoslov doma v božičnem času“. 
 

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. 
 

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)  Amen. 
 
 
Sedaj se lahko pokrižamo z blagoslovljeno vodo.  
Nato gremo po domu in ga blagoslovimo.  
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 


