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

Božični čas –
Pobožnost za sklep starega leta z blagoslovom doma (31. 12.)

Tukaj najdete vzorec, kako lahko na koncu leta obhajamo pobožnost. Kjer je običajno, lahko
na koncu blagoslovimo dom z blagoslovljeno vodo in kadilom. To se po navadi dogaja na večer
31. decembra. Seveda lahko zmolite tudi samo blagoslovno molitev na strani 5-6. 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. Če boste blagoslovili dom, pripravite tudi
blagoslovljeno vodo in kadilo. 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, v kateri meri je to pač mogoče. Po spletu se
lahko povežete tudi z ljudmi, ki ne živijo v Vaši bližini.
• 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 berilo 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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Pesem
Na začetku zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi. Božične pesmi glej
GLORIA 63-78 in 92-94 / SG 39-63, na primer:
- Čakali smo novega leta dan (GLORIA 75/SG 21): https://www.youtube.com/watch?v=oa-QV1b9HOw
- 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
- Poslušajte vsi ljudje (GLORIA 67/SG 50): https://www.youtube.com/watch?v=sA9rrgd3g1E
- 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

Križ in uvod
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v bogoslužje, lahko tudi po svoje.

V
Staro leto gre proti koncu,
kmalu se bo znašlo v zgodovinskih knjigah.
Kaj nam je prineslo, vsaj deloma lahko že ocenimo.
Kaj nas v novem letu pričakuje, pa samo lahko domnevamo.
Verujemo, da je Jezus Kristus začetek in konec.
Njegovi so časi in vekovi.
Zato se mu polni zaupanja priporočimo.

Klici z „Gospod, usmili se“ in molitev
Klice lahko prebere nekdo izmed navzočih. »Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697)
- Kyrie eleison (GLORIA 665)
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 666, 667.

V
Gospod Jezus Kristus,
Postal si človek in se podvrgel minljivosti zemeljskega bivanja.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Potuješ z nami skozi obdobja vse dni do konca sveta.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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V
Daješ nam upanje in moč, ko gledamo v prihodnost.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Kristus, Gospod,
pridi in nam pomagaj.
Ne dopusti, da bomo zapravljali čas, ki si ga nam podaril.
Reši nas ravnodušnosti,
da bomo videli potrebe naših soljudi in jim stali ob strani.
Kristus včeraj – Kristus danes – Kristus vekomaj.
(Vsi) Amen.

Berilo (Prd 3,1-8)
Berilo iz knjige Pridigarja.
Vse ima svojo uro, vsako veselje ima svoj čas pod nebom:
Je čas rojevanja in čas umiranja,
čas sajenja in čas ruvanja nasada.
Je čas pobijanja in čas zdravljenja,
čas podiranja in čas zidanja.
Je čas jokanja in čas smejanja,
čas žalovanja in čas plesanja.
Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov,
čas objemanja in čas odtegovanja objemanju.
Je čas pridobivanja in čas zapravljanja,
čas hranjenja in čas zametavanja.
Je čas paranja in čas šivanja,
čas molčanja in čas govorjenja.
Je čas ljubezni in čas sovraštva,
čas vojne in čas miru.
Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.
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Pogled nazaj in naprej
Na tem mestu lahko pogledamo nazaj na preteklo leto in se menimo o tem, kar si pričakujemo
od novega. Kdor hoče, lahko po svoji zahvali ali prošnji prižge svečo, na primer na božičnem
drevesu. Če ta del opustimo, nadaljujemo s prošnjami. Tudi v tem primeru lahko po vsaki
prošnji prižgemo svečo.
Ta vprašanja nam lahko pomagajo pri pogledu nazaj in naprej:
- Česa se rad(a) spominjam? – Za kaj se hočem zahvaliti?
- Kaj mi je ostalo v slabem spominu? – Kaj hočem o tem povedati?
- Na koga danes posebno mislim? – Za koga želim moliti?
- Kaj si pričakujem od novega leta? – Za kaj želim prositi?
Voditelj oz. voditeljica lahko uvede v pogovor tako ali podobno:

V
Stojimo na koncu starega leta.
Poglejmo še enkrat nazaj, da bi se spomnili tega,
kar se nas je v preteklih dvanajstih mesecih najbolj dotaknilo.
Vabim vas, da si pripovedujemo najprej o tem, česa se radi spominjamo
in za kaj se želimo zahvaliti.
Po pogovoru zmolimo Očenaš.
Če smo ta del opustili, nadaljujemo s prošnjami.

Prošnje
Če smo se menili o preteklosti in prihodnsti, ta del lahko odpade in nadaljujemo z
Očenašem.

V
Prosimo sedaj za Božjo moč in pomoč,
da bomo živeli v njegovem miru.
Prošnji klic:

(Vsi) Prijatelj življenja, usmili se nas.
Če moja vera izhlapeva, ne da bi to opazil(a),
mi pokaži tvojo modrost in dobroto. Prošnji klic
Če sem opustil(a) v svojih soljudeh najprej videti dobro,
mi odpri oči za resnico, da si jih ustvaril po svoji podobi. Prošnji klic
Če druge dolžim, da so odgovorni za moje notranje spore,
mi podari jasen pogled na samega (samo) sebe. Prošnji klic
Če se bojim odločitev
in mi manjka pogum, da bi ostal(a) zvest(a) svojemu prepričanju,
utrdi mojo voljo. Prošnji klic
4

Če uničevalne navade obvladujejo moje življenje,
me osvobodi ječe svojih odvisnosti. Prošnji klic
Če nagibam k tem temu, da varam samega sebe in svoje soljudi,
mi pomagaj biti iskren(a) ter iskati resnico. Prošnji klic
Če sem zagrenel(a), ker so me drugi zanemarjali in razočarali,
me navdihni z novim upanjem. Prošnji klic

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.

Zahvalna pesem (Te Deum)
Sedaj lahko zapojemo zahvalno pesem „Hvala večnemu Bogu“ (GLORIA 830/SG 788):
https://www.youtube.com/watch?v=QpTv8RftILc

Sklep (BLAGOSLOV DOMA)
Če to pobožnost obhajamo 31. decembra 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.
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.
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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.
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.
Sedaj se lahko pokrižamo z blagoslovljeno vodo.
Nato gremo po domu in ga blagoslovimo.
Na koncu lahko zapojemo božično pesem (primeri glej zgoraj).

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