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

Praznovanje Svetega večera z blagoslovom doma
za odrasle in samsko živeče
Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajate Sveti večer. Namenjen je predvsem odraslim ali
samsko živečim. Kjer je običajno, lahko na koncu blagoslovite dom z blagoslovljeno vodo in
kadilom. V primeru, da želite dom blagosloviti že prej, lahko zmolite tudi samo blagoslovno
molitev na strani 7. Kratko obliko tega obreda 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 (božično drevo, jaslice itd.). Na posebnem mestu naj bi bilo tudi Sveto pismo. 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:
• Oglejte si ta vzorec in sami določite, kako obsežna naj bo Vaša molitev. Po navadi
poteka Sveti večer po stari navadi. Zato bo verjetno treba prilagoditi ta obrazec Vašim
potrebam – s tem, da ga krajšate ali na določenih mestih spremenite. Če ne praznujete
sami, določite tudi, kdo bo bral katero besedilo.
• V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste speve. 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.
Izbor božičnih pesmi:
- 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
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Začetek
Če gre, izklopite električno luč ali jo vsaj omilite, da pridejo sveče bolj do veljave.
Del sveč na božičnem drevesu lahko prižgete na začetku.
Drugi del sveč (pribl. 5) pa lahko prižgete šele, ko berete prošnje.
Slavje se začne z božično glasbo (glej stran 1 in GLORIA 63-78, 92-94 ali SG 39-63), na primer:
Kaj se vam zdi, pastirci vi (GLORIA 65/SG 45)
Kaj se vam zdi, pastirci vi, / al‘ ste kaj slišali?
Veseli glas gre dol do nas, / z nebes veseli glas.
»Gloria in excelsis Deo!« / tako angelci pojejo,
lepo pojo na čast Bogu, / odprto je nebo.
Tja pojdite in molite / Zveličarja Boga.
Kot angelci zapojte vsi, / kar glas moči ima.
»Gloria in excelsis Deo!« / tako angelci pojejo,
lepo pojo na čast Bogu, / odprto je nebo.
Svet‘ Jožef in Marija pa / sta srečna sveti čas,
z nam‘ molita in hvalita, / prepevata na glas.
»Gloria in excelsis Deo!« / tako angelci pojejo,
lepo pojo na čast Bogu, / odprto je nebo.
Češčen povsod tvoj rojstni god, / o Jezus, naš Gospod!
Počeščen ti, ki prišel si / odrešit vse ljudi.
»Gloria in excelsis Deo!« / tako angelci pojejo,
lepo pojo na čast Bogu, / odprto je nebo.

Križ
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Molitev
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.
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Božični evangelij (Lk 2,1-20)
Da božični evangelij še bolj učinkuje, lahko postavimo posamezne figure šele tedaj k jaslicam,
ko se prvič pojavijo v besedilu. V tem primeru stojijo vse figure na začetku še ob strani. Tako
lahko postanejo med branjem del dogajanja. Navodila so vgrajena v besedilo božičnega
evangelija. Ne glede na te predloge seveda lahko preberete besedilo tudi v enem od začetka
do konca.

Evangelij o Jezusovem rojstvu po Luku.
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.
To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji.
In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj.
Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo,
v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem,
ker je bil iz Davidove hiše in rodbine,
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča.
Sedaj postavimo Jožefa in Marijo k jaslicam.

Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila.
In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
Sedaj položimo dete – Jezusa – v jaslice.

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem
in čez noč stražili pri svoji čredi.
Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala.
Zelo so se prestrašili.
Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se!
Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo.
Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.
To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.«
In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske,
ki je hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
Sedaj postavimo angela k jaslicam.
Če hočemo, lahko na tem mestu prisluhnemo „Slavi“:
- Gloria (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=uicBdKwA1hA

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu:
»Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo
in kar nam je sporočil Gospod!«
Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.
Ko so to videli, so povedali o besedi,
ki jim je bila rečena o tem otroku.
Sedaj postavimo k jaslicam še pastirje in ovce.
3

In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu.
In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse,
kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.

Poglobitev (Predlogi)






Lahko zapojemo božično pesem ali prisluhnemo petju (glej stran 1).
Lahko zmolimo desetko rožnega venca „Jezus, ki si ga Devica rodila“ (Oče naš, desetkrat
Zdrava, Marija, Slava Očetu).
Lahko zmolimo Angelovo češčenje (GLORIA 352/SG 6).
Lahko preberemo božično misel ali zgodbo (glej na primer dodatek na strani 6).
Lahko razmišljamo (se pogovarjamo) o besedilu na osnovi teh vprašanj:
Kaj me v tem besedilu najbolj nagovori?
Kaj je zame glavna izpoved tega besedila?
Kaj to pomeni za moje življenje? – Kaj bi lahko storil(a)?

Prošnje in Oče naš
Po vsaki prošnji lahko prižgete svečo na božičnem drevesu.
Seveda lahko izrečete tudi svoje prošnje ali besedo zahvale.

Dete betlehemsko, rešenik sveta!
V uri spomina na tvoje rojstvo uliši te prošnje – izrečene in neizrečene.
Za vse, ki hrepenijo po miru, ker živijo v vojnih področjih
in se bojijo postati žrtev nasilja. – Kratek molk –
Dete betlehemsko, v tvoji rojstni uri so angeli oznanjali mir na zemlji, usmili se.
Za vse, ki so danes sami in v teh dneh posebno boleče čutijo,
kako pogrešajo družbo sorodnikov, prijateljev in znancev. – Kratek molk –
Dete betlehemsko, živel si kot človek med ljudmi, usmili se.
Za vse, ki trpijo zaradi pomanjkanja,
ki svojih dragih ne morejo obdarovati, ker so sami lačni in revni. – Kratek molk –
Dete betlehemsko, prišel si na svet v hlevu, usmili se.
Za vse, ki živijo ob robu naše družbe
in čakajo na to, da bodo prejeli pomoč. – Kratek molk –
Dete betlehemsko, pastirji so prvi slišali veselo vest o tvojem rojstvu, usmili se.
Za vse ljudi, ki so nam (mi) pri srcu
in katerih se danes posebno spominjam(o). Lahko se navedejo imena. – Kratek molk –
Dete betlehemsko, ti si med nami vse dni do konca sveta, usmili se.
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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.

Blagoslov (BLAGOSLOV DOMA)
Lahko naložimo na oglje kadilo in postavimo posodo z blagoslovljeno vodo v sredino.

Tvoj blagoslov naj pride na vse, ki te kličejo, o Bog ljubezni in dobrote.
Napolni naj nas s tvojim mirom, ki je prišel z nebes na zemljo.
Navdaja naj nas z veseljem, s katerim so se nekoč pastirji napotili k jaslicam.
Razsvetljuje naj nas kot tista prava luč, ki nam je zasijala v betlehemskem otroku.
Odpre naj nam oči za skrbi in potrebe svojih soljudi.
Opogumi naj nas, da bomo iskali resnico in živeli kot Božji otroci.
Razlega naj se po našem (mojem) domu, da bo kraj upanja in ljubezni.
Tako naj ta dom in vse ljudi, ki bodo prihajali in odhajali,
blagoslovi, varuje in brani vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
Sedaj se lahko pokrižate z blagoslovljeno vodo.
Nato lahko greste po domu in ga blagoslovite.
Na koncu lahko zapojete božično pesem (glej stran 1), na primer:
„Sveta noč“ (GLORIA 92/SG 57): https://www.youtube.com/watch?v=t9zRkesV0Lc.

Sveta noč (GLORIA 92/SG 57)
1. Sveta noč, blažena noč!
Vse že spi, je polnoč,
le Devica z Jožefom tam
v hlevcu var'je Detece nam.
Spavaj, Dete, sladkó,
spavaj, Dete, sladkó.

2. Sveta noč, blažena noč!
Príšla je nam pomoč;
Dete Božje v jaslih leži,
grešni zemlji radost deli;
rojen je Rešenik,
rojen je Rešenik.

3. Sveta noč, blažena noč!
Radostno pevajoč
angeli Gospoda slavé,
mir ljudem na zemlji želé:
človek, zdaj si otet,
človek, zdaj si otet.
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Dodatek – Duhovna misel: Bodi moj TI
Duh svetosti se razlega nad rojstvom slehernega človeka.
Skrivnostne sile se zbujajo, da spravijo na dan novo življenje.
Veselo pričakovanje zadnjih mesecev sedaj pokrivata strah in bolečina.
Rojstvo je ura ločitve: Odslej si gledata otrok in mati iz obraza v obraz.
Novorojeni človek razdaja srečo in veselje v izobilju.
Celo tistim, ki so zgubili zaupanje do svojih soljudi,
se ob pogledu nebogljenega otroka odpre srce.
Milosti polni trenutek, v katerem se nam omogoča nov začetek!
Mladi zemljan – obljuba prihodnosti!
V njegovih očeh šteje to, kar je pred nami:
Pokaži mi, kaj pomeni živeti!
Spremljaj me na moji poti, da bom s teboj spoznaval svet!
Bodi moj TI, da bom, kar bom!
Božič – kar je Božjega in kar je človeškega sta se povezala na čudovit način.
Otrok prihaja iz materinega krila in svet zažari v nebeškem sijaju.
Česar ne moremo dojeti z razumom, zremo,
če se bližamo tej skrivnosti z vernimi očmi:
On, po katerem je vse nastalo, ki ga nebesa in zemlja ne moreta dojeti,
leži kot nebogljeno dete v jaslicah.
On, ki gospoduje naravnim silam, se poda brezpogojno v človekove roke.
On, ki daje vsakemu bitju svojo hrano ob pravem času, pije ob prsih matere.
Bog prihaja v naš svet.
Toda ne v potresu, viharju in ognju.
Jok novorojenega otroka naznanja njegovo navzočnost.
Kdor ga išče z merili naše družbe, ga bo iskal zamanj.
Njegovo izročilo se glasi: Ne glejte navzgor!
Priklonite se do tal: tam me boste našli.

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