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

Molitev v adventu

Tukaj najdete kratke vzorce za preproste molitve v adventu. Kaj je treba upoštevati, da bo
skupna molitev čim bolj uspela? Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na
mizo adventni venec. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite.
Pobožnost vodi nekdo izmed navzočih (kratica M = molivec, molivka). Začnemo s tem, da
utihnemo in prižgemo svečo / sveči / sveče na adventnem vencu; če adventnega venca ni, pa
svečo. Na začetku ali na koncu lahko zapojete adventno pesem, lahko pa tudi prisluhnete
petju. Pesmi najdete v cerkvenih pesmaricah GLORIA 11-21, ki jo uporabljamo v dvojezičnih
župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili kot šolsko knjigo) in »Slavimo
Gospoda« (SG 13-26). Tukaj najdete izbor pesmi:
- Vi, oblaki, ga rosite (GLORIA 11/SG 21): https://www.youtube.com/watch?v=iD6c5bZPMxM
- Dopolnjen je obljube čas (GLORIA 12/SG 15): https://www.youtube.com/watch?v=V7jyJ6H-tDs
- Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 13/SG 25): https://www.youtube.com/watch?v=r0WMUctjVXM
- Kedaj, Zveličar, prišel boš (GLORIA 15/SG 14): https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3xiPJRJWA
- Poslan z nebes je angel (GLORIA 16/SG 18): https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9Ip_dydU
- V revi zdihuje (GLORIA 18/SG 20): https://www.youtube.com/watch?v=SNDaqOtjYH0
- Oznanil je angel (GLORIA 20/SG 17): https://www.youtube.com/watch?v=U-fJoa1gVZI
- Je angel Gospodov (GLORIA 350/SG 171): https://www.youtube.com/watch?v=buqzsvK5yc4
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POBOŽNOST: PRIDI, JEZUS!
Uvodna misel
Advent je čas pričakovanja.
Verujemo, da bo Kristus nekoč prišel in vse dopolnil.
To pomeni, da bo najprej poravnal krivico.
Postavil bo v luč vse, ki so morali doslej živeti v senci.
To je lahko boleče, ker bomo soočeni tudi s tem,
kako smo mi drugim otežkočili življenje.
Kljub temu lahko sodni dan pričakujemo z veseljem.
Končno bo prišla na dan resnica, ki nas bo osvobodila.
Potem se bo začel praznik brez konca.
Zato so prvi kristjani v svojih bogoslužjih hrepeneče klicali:
Maranata – pridi, Gospod Jezus!

Berilo (Flp 4,4-9)
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
Bratje in sestre!
Veselite se v Gospodu zmeraj;
ponavljam vam, veselite se.
Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem.
Gospod je blizu.
Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu
z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.
In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično,
kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno,
vse to imejte v mislih.
Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte.
In Bog miru bo z vami.

Molitev
M:
Vsi:
M:
M:
M:

Gospod Jezus Kristus, prišel boš v slavi kot kralj vsega stvarstva.
Zato te kličemo:
Pridi, Jezus! Maranata!
Sodil boš žive in mrtve. Vsi: Pridi …
Zbral boš pred sabo vse narode in ljudstva. Vsi: Pridi …
Dopolnil boš vse svoje stvarstvo. Vsi: Pridi …
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M:
M:
M:
M:

Stali bomo pred teboj. Vsi: Pridi, Jezus! Maranata!
Videli bomo svoje življenje s tvojimi očmi. Vsi: Pridi …
Izpostavljeni bomo ognju tvoje ljubezni. Vsi: Pridi …
Soočil nas boš s svojo pravičnostjo in svojim usmiljenjem. Vsi: Pridi …

M:
M:
M:
M:

Potem bosta prišla novo nebo in nova zemlja. Vsi: Pridi …
Obrisal boš vse solze z naših oči. Vsi: Pridi …
Privedel boš ljudi iz vseh krajev in časov k spravi. Vsi: Pridi …
Razodel se nam boš kot cilj našega upanja. Vsi: Pridi …

M:
Vsi:

Veselite se. Gospod je blizu.
Veselite se. Gospod je blizu.

M:

Dokončno bo premagal in uničil zle sile,
da bo napočilo Božje kraljestvo.
Mogočnim bo vzel iz roke orožje,
njegov mir se bo razširil do koncev zemlje.
Veselite se. Gospod je blizu.

Vsi:
M:

Vsi:
M:

Vsi:

Poravnal bo krivdo grešnikov,
da bo med nami prebivala Božja ljubezen.
Tedaj bo utihnila lažnjiva govorica
in luč resnice bo svetila nad vsemi ljudstvi.
Veselite se. Gospod je blizu.
Ponižani in razžaljeni bodo potolaženi
in slišali bomo vriskanje osvobojenih.
Tedaj ne bo več žalovanja, ne vpitja, ne bolečine
in veselje odrešenih se bo razlegalo po vsem svetu.
Veselite se. Gospod je blizu.

M:

Potem se bo svitalo vsem žalujočim
in sonce večne radosti bo vzšlo.
Uničeni bodo angeli smrti,
polnost življena bo prišla na dan.

Vsi:

Veselite se. Gospod je blizu.

M:

Z molitvijo, ki nas jo je naučil Jezus Kristus,
prosimo, da bo prišlo k nam Božje kraljestvo:

Vsi:

Oče naš … Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.

M:
Vsi:

Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.
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VEČERNA MOLITEV OD 17. DECEMBRA DO SVETEGA VEČERA
Ozadje
Od 17. do 23. decembra se pojejo pri večernicah odpevi, ki se začnejo z „O“, tako
imenovane O-antifone. Povezane so z Marijinim slavospevom. Ta besedila segajo nazaj v
šesto stoletje. Štejemo jih med prva in najstarejša besedila adventa, ki so se do danes
ohranila. Razlagajo nam, kdo je tisti, ki stoji pred našimi vrati in trka. V poznem srednjem
veku je nastala na osnovi teh odpevov znana latinska adventna pesem „Veni, veni,
Emmanuel“. Angleški skladatelj Thomas Helmore jo je povezal s frančiškansko melodijo iz
15. stoletja. V tej obliki se je spev razširil po vsem svetu. Kmalu je bil preveden v številne
evropske jezike. V katoliškem cerkvenem listu »Zgodnja danica« iz leta 1879 je bilo
objavljeno tudi slovensko besedilo, ki ga je pripravil Radoslav Silvester. Napev pa najdete
na primer v nemški cerkveni pesmarici Gotteslob (številka 222).
Na tej osnovi lahko od 17. do 23. decembra vsak večer opravite kratko molitev. Prižgite
najprej sveče na adventnem vencu. Na začetku ali na koncu lahko zapojete adventno
pesem ali prisluhnete petju. Na spletu (na primer na youtube) najdete zelo lepe
interpretacije speva »Veni, veni, Emmanuel«, tako da lahko vsak dan prisluhnete drugemu
posnetku, na primer: https://www.youtube.com/watch?v=gGhCcddI2iY.
Najlažje je, če iztisnete strani 5 in 6. Potem imate dve možnosti:
a) Postopate lahko tako, da zmolite vsak večer vse kitice (brez rdečih podnaslovov). Če vas
je več, lahko molite kitice menjaje v dveh skupinah.
b) Lahko pa tudi zmolite vsak dan Marijin slavospev, na začetku in na koncu pa kitico, ki je
predvidena za ta dan kot odpev. Najlažje je, da odpev zmolite vsi skupaj, pri slavospevu pa
molivec oz. molivka prebere vrstico, ki jo potem vsi ponovijo. Če boste slavospev molili
vsak večer, ga boste morda znali na koncu adventa že na pamet.
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A: O pridi skor’ Emanuel
O pridi skor’ Emanuel,
želi te srčno Izrael,
ki v grešnih sponah, glej, ječi,
obrača milo v te oči.
Veseli se, o Izrael,
že pride skor’ Emanuel!
17. december: O modrost

Modrost – iz ust Najvišjega,
ki ves prešinjaš krog sveta;
o premogočni ti vladar,
prinesi nam modrosti dar!
18. december: O Adonaj (O Gospod)

O Adonaj, ti Bog moči!
Dal Mojzesu zapoved si,
z gromečim bliskom spremljal glas,
o pridi in odreši nas!
19. december: O korenina Jesejeva

O korenina Jeseja!
Si sin rodu kraljevega,
ki klanja se ti celi svet,
o pridi, pridi nas otet!
20. december: O ključ Davidov

O žezlo, ključ ti Davidov,
ki lahko rešiš vseh okov,
glej v smrtni senci rod ječi,
o pridi, vrata v raj odpri.
21. december: O vzhajajoči

Ti sonce vse pravičnosti,
luč večna veličastnosti:
prisveti milo skor’ na dan,
razjasni s svitom grob teman!
22. december: O kralj narodov

O kralj, pastir ti vseh rodov!
Vogalni kamen vseh svetov,
Gospod, ne mudi se nikar,
o pridi, reši svojo stvar!
23. december: O Emanuel

O prid’ Emanuel z nebes,
ti hiše izraelske knez!
Vseh ljudstev hrepenenja vir,
o pridi, svoj prinesi mir.

Na koncu ponovimo prvo kitico.
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B: Marijin slavospev
Najprej zmolimo kitico, ki je predvidena za ta dan (glej stran 5).
Nato molivec oz. molivka prebere eno vrstico, ostali jo ponovijo.
Tako molimo slavospev od začetka do konca.

M:
Moja duša poveličuje Gospoda,
Vsi: Moja duša poveličuje Gospoda,
M:
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Vsi: Moje srce ...
M/Vsi: Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Na koncu ponovimo kitico, ki je predvidena za ta dan.
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