
BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
Evangelij Lk 2, 1-14

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se 
popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, 
in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski na-

mestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v 
svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mes
ta Nazaret, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenu-
je Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, 
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila 
noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko 
naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povi-
la in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo 
prostora. 

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 Kristus, Gospod. To vam bo v zna-
menje: našli boste dete, v plenice povito in polože-
no 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.«

Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko 
luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je za-
sijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si 

veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veseli-
jo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti ja-
rem nje govega bremena in palico na njegovem hrb-
tu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan 
Midjáncev. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. 
Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti 
svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast 
se bo širila in míru ne bo konca na Davidovem pre
stolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in 
utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. 
Gorečnost Gospoda nad vojskámi bo to naredila.

Dragi Tit, razodela se je Božja milost, ki rešuje 
vse ljudi.Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbo-
žnosti in posvet nemu poželenju ter razum no, 

pravično in res pobož no živimo v sedanjem veku. 
Zdaj pričakujemo, da se bo  ure s  ničilo blaženo upa-
nje in se bo razodela slava velikega Boga in naše-
ga odrešenika Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe 
za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti in nas zase 
očistil kot last no ljudstvo, vneto za dobra dela. 

       2 4 .  d e c e m b r a  2 0 2 0 

2.berilo

1.berilo

Tit 2, 11-14

Iz 9, 1-3.5-6

Dete rajsko, Dete sveto,
o preljubi Jezus naš,
pridi k nam, saj trde jasli
v mrzlem hlevčku imaš.

Glej, srce te vabi vroče,
pridi, pridi, večni Kralj!
Daj nam mir in tisto srečo,
ki si jo pastirjem dal.

Rajsko srečo nam obetaš,
če ponižni, čisti smo,
izpremeni naša srca,
da podobna tebi so.

Kakor nekdaj v Betlehemu
v srcu bo odmeval glas:
Hvala Večnemu v višavi,
ki se je rodil za nas!

ElEonora HudovErnik

Dete 
rajsko, 
Dete 
sveto

sveta
družina
avtor
nEznan



p r i p r a v i l 
K L A U S  E I N S P I E L E R

Ko je nadangel Gabrijel 
prišel k Mariji in ji oznanil rojstvo Božjega Sina, 
se je začel prvi advent – čakanje na Kristusov 
prihod. To je tema te pobožnosti. Kaj je treba 
upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspe-
la? Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbra-
li. Postavite na mizo adventni venec. Ob njem naj 
bi bilo Sveto pismo. Odstranite vse, kar bi vas lah-
ko motilo.

Določite, kdo bo prebral katero besedilo. V 
skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditelji-
ca prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če so-
delujejo vsi. Vzorec lahko krajšate in prilagodite 
svojim potrebam. Seveda lahko pobožnost obha-
jate tudi sami. 

V tem vzorcu najdete predloge za nekate-
re preproste speve. Seveda jih lahko nadomesti-
te z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje po-
jete. Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. 
Pesmi so vzete iz pesmarice Gloria oz. Slavimo 
Gospoda (kratica SG). Poleg tega lahko zaigrate 
tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. 
Na škofijski spletni strani (www.kath-kirche-ka-
ernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskirche-le-
ben) najdete poleg tega povezave k duhovni glas-
bi na spletu.

g o t t h a r d t
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Tukaj najdete vzorec, kako lahko obha
jate sveti večer. Kjer je običajno, lahko 
na koncu blagoslovite dom z blagoslov
ljeno vodo in kadilom. 
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Navdaja nas veselje, da smo smeli obhajati praznik učlo-
večenja, praznik božje in človeške topline – čeprav le-
tos malo drugače. Nekateri so osamljeni ali celo v dru-

žini doživeli čustveno puščavo, družino brez srca. 
Naš Gospod Jezus Kristus je večji del življenja preživel v 

družini, kjer je doživljal srčno toploto staršev, gotovost bivanja 
v objemu božje ljubezni. 

Danes spremljamo Jezusove starše v tempelj. Simeon po 
»navdihu Duha« pride v tempelj, on sme gledati Odrešenika, 
vzeti ga v roke – Odrešenik se dotakne njegovega življenja. Si-
meon prepozna v otroku Odrešenika. Za praznik družine nam 
papež Frančišek pravi: »Srečanje s Kristusom, ko se pustimo 
osvojiti in voditi njegovi ljubezni, razširja obzorje življenja in 
mu daje trdno upanje, ki ne razočara. Vera ni zatočišče za lju-
di brez poguma, temveč razširja življenje. Vera pomaga odkri-
ti veliko poklicanost, poklicanost za ljubezen in jamči, da je ta 
ljubezen zanesljiva in vredna, da se ji izročimo, saj je utemelje-
na na božji zvestobi, ki je močnejša, kakor vse naše šibkosti.«

Povpraševanja nam danes potrjujejo, da si ljudje, posebej 
tudi mladi želijo živeti v družini. Vsi želimo, da bi mnogim 
uspelo graditi kulturo družine. Ljubezen zadobi ime, otroci in 
starši se smejo srečavati z obličjem pozornosti, obličjem razu-
mevanja.

Melodija pogovora naj se v družini poraja v lepi dobrotljivos
ti, v odpuščanju, ki je vedno potrebno. 

V družini se razcvetijo vsi popki talentov, ki so jih sprejeli 
posamezni člani. Vsem mladim naj bo dano, da postanejo dobri 
arhitekti njihovega življenja, polni upanja in zaupanja v lepo 
prihodnost. 

Veliki družinski dar sprejmeta mož in žena v zakramentu za-
kona. Zakonca smeta verovati, da božji žegen spremlja in utr-
juje njuno ljubezen. Odnos zakoncev sme rasti in zoreti, rast 
doživljajo otroci. Hudo je, če mlad človek pade v držo obupa-
nosti, se poda v deželo mamil, ki mu odvzame veliko življenj-
ske energije. Koliko nesposobnosti življenja se skriva v ranah 
otroštva, ki jih doživljajo otroci. 

Velik je danes po vsem svetu boj za preživetje. Čutimo raz-
dor med sitimi in lačnimi, med revnimi in bogatimi. Vsak dan 
gledamo lačne družine, uboge do skrajnosti – slike iz Lezbosa 
so grozljive.

Odrasli smo v nevarnosti, da nočemo videti težave mladih in 
jih odpišemo. Vsi poznamo priliko o dobrem očetu, ki sprej-
me sina, ki se vrača domov v očetovo hišo. Marko Rupnik piše: 
»Mi, današnji kristjani, bi mogli bolj kot kdajkoli občutiti pova-
bilo očetove ljubezni, da bi se vrgli sodobnemu človeku okrog 
vratu in ga objeli s tisto mero ljubezni, s katero Kristus v nas 
ljubi svet.« 

Danes smemo vsi, ki smo imeli in imamo dobre starše, izpo-
vedati besede: »Hvala vam, atej in mama za življenje, za vse, 
kar smo doživeli in kar doživljamo doma v družini.«

Božja ljubezen 
spremlja družine

duhovna misel

polde Zunder
redakcija@nedelja.at

Polde Zunder je dekan dekanije Dobrla vas, je 
župnik v Železni Kapli, na Rebrci in na Obirskem. 

Kaj je treba upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj 
uspela? Pripravite najprej prostor, kjer boste molili (bo-
žično drevo, jaslice itd.). Na posebnem mestu naj bi bilo 
tudi Sveto pismo. Če boste blagoslovili dom, pripravite 
tudi blagoslovljeno vodo in kadilo. 

Po navadi poteka sveti večer v mnogih družinah po sta-
rem običaju. Zato bo verjetno treba prilagoditi ta obra-
zec vašim potrebam – s tem da ga krajšate ali na določe-
nih mestih spremenite. Določite tudi, kdo bo bral katero 
besedilo. 
V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovni-
mi pesmimi, ki jih raje pojete. Tudi instrumentalna glas-
ba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice Gloria oz. 
Slavimo Gospoda (kratica SG). Poleg tega lahko zaigra-
te tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Na 
škofijski spletni strani (https://www.kathkirchekaern-
ten.at/dioezese/detail/C2622/hauskircheleben) najdete 
poleg tega povezave k duhovni glasbi na spletu in pa sli-
ke, ki si jih lahko ogledate pri branju božične zgodbe.

Začetek – prižiganje sveč in pesem 
Če gre, izklopimo električno luč ali jo vsaj omilimo, da 
pridejo sveče bolj do veljave. Del sveč na božičnem dre-
vesu lahko prižgemo na začetku, na primer med pesmijo. 
Drugi del sveč (5 do 8) pa lahko prižgemo šele, ko bere-
mo prošnje.
Slavje se začne z božično glasbo: Če gre, zapojemo bo-
žično pesem (glej Gloria 63–78 in 92–94 ali Slavimo Gos
poda 39–63). Poleg tega lahko nekdo izmed navzočih na 
glasbilu (flavti, kitari, …) zaigra božično skladbo.
Sicer pa lahko prisluhnemo tudi posnetku božične 
pesmi.

Izbor božičnih pesmi:
 Glej, zvezdice Božje (Gloria 63/SG 42)
 Kaj se vam zdi, pastirci vi (Gloria 65/SG 45)
 Sveta noč (Gloria 92/SG 57): https://www.youtube.
com/watch?v=t9zRkesV0Lc
 Hitite, kristjani (Gloria 93/SG 43): https://www.youtu-
be.com/watch?v=1hvgYdcPlFM
 Poslušajte, vsi ljudje (Gloria 67/SG 50)

Križ 
Na začetku se pokrižamo. 

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

   Praznovanje 
svetega večera 
z blagoslovom doma

hišna cerkev
p r i p r a v i l  K L A U S  E I N S P I E L E R

dalje na strani 4



Božični evangelij (Lk 2,1-20)
Zelo je primerno, da božični evangelij po-
udarimo s tem, da ga razdelimo na nekaj 
krajših odlomkov in med njimi zapoje-
mo primerne kitice pesmi »Poslušajte, vsi 
ljudje«. Poleg tega lahko postavimo posa-
mezne figure šele tedaj k jaslicam, ko se 
prvič pojavijo v besedilu. V tem prime-
ru stojijo vse figure na začetku še na stra-
ni. Tako lahko postanejo med branjem del 
dogajanja. Pri tem je treba paziti, da bra-
lec oz. bralka z branjem nadaljuje šele te-
daj, ko stoji vsaka figura na svojem mestu. 
Navodila so vgrajena v besedilo božičnega 
evangelija. Ne glede na te predloge seveda 
lahko preberete besedilo tudi v enem od 
začetka do konca.

Na začetku lahko zapojemo prvo kiti-
co pesmi »Poslušajte, vsi ljudje« (Glo-
ria 67/SG 50):
1. Poslušajte, vsi ljudje, / sveti Jožef v me-
sto gre. Sveti Jožef in Marija / gresta v 
mesto Betlehem.

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 Si-
riji.  In vsi so se hodili popisovat, vsak v 
svoj rodni kraj.  Tudi Jožef je šel iz Ga-
lileje, iz mesta Nazaret, v Judejo, 
v Davidovo mesto, ki se imenuje Betle-
hem,  ker je bil iz Davidove hiše in rod-
bine,  da bi se popisal z Marijo, svojo 
zaročenko, ki je bila noseča. 

Sedaj postavimo Jožefa in Marijo
 k jaslicam.
Nato zapojemo drugo, tretjo 
in četrto kitico:
2. Ko pa v mesto prideta, / 
    prenočišča iščeta.
   »Oj ti mesto betlehemsko, / 
   da nas nočeš prenočit?«
3. Sveti Jožef govori: /
   »Za večerjo me skrbi.«
   Pa Marija ga tolaži: / 
   »Saj večerje treba ni.«
4. Za ročico jo drži, / na oslička posadi.
   Potlej gresta ven iz mesta, / 
   ven iz mesta Betlehem.

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

Potem zapojemo peto kitico:
5. Ko pa iz mesta prideta, /
    bajtico zagledata.
    Tam na gmaj'nci, v revni štal'ci / 
   je rodila Jezusa.
  
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 ljud-
stvo. Danes se vam je v Davidovem 
mes tu rodil Odrešenik, ki je Mesija, 
Gos pod. 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 go-
vorila: »Slava Bogu na višavah in na ze-
mlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 
Sedaj postavimo angela k jaslicam.

Nato zapojemo prvo kitico pesmi »Kaj 
se vam zdi« (Gloria 65/SG 45). 
Kaj se vam zdi, pastirci vi, al‘ ste kaj sli-
šali? 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. 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, po-
loženo v jasli. Ko so to videli, so pove-
dali o besedi, ki jim je bila rečena o tem 
otroku. 

Sedaj postavimo k jaslicam še pastir-
je in ovce.
In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, 
kar so jim povedali pastirji. Marija pa 
je vse te besede shranila in jih premiš
ljevala 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.

Na koncu zapojemo šesto in sedmo ki-
tico pesmi »Poslušajte, vsi ljudje«:
6. Zdaj poglejmo vsi v nebo,/ 
    kako zvezde sevajo. Oj, te zvezde 
    betlehemske / milosti nam trosijo.

7. Vsi zapojmo iz srca, / v slavo Jezusa   
     Boga! Da nam Dete betlehemsko / 
     blagoslov svoj sveti da. 

Če med evangelijem nismo peli, je pri-
merno, da sedaj zapojemo božično pe-
sem ali pa prisluhnemo petju.

Božična zgodba
Sedaj lahko preberemo božično zgod-
bo. »Božič se nas le dotika« avtorja Mi-
chaela Kapellerja. Zgodbo najdete na 
strani 5

Prošnje in očenaš
Lepo je, če prošnje preberejo navzo-
či. Po vsaki prošnji lahko prižgemo sve-
čo na božičnem drevesu.Poleg tega lahko 
prošnje oblikujemo tako, da vsak pove, za 
koga ali kaj želi prositi. Potem prižge v ta 
namen svečo na božičnem drevesu. Seve-

da lahko vsak izrazi tudi več prošenj. Po-
tem nadaljujemo z očenašem.

V  Božji Sin je postal človek.
Pozna naše veselje, naše upanje in tudi 
naše skrbi.
Zato ga zaupno prosimo:

Po vsaki prošnji lahko zapojemo refren 
pesmi »Hitite, kristjani« (Gloria 93/SG 
43):
(Vsi) O pridite: molimo, o pridite: 
molimo, o pridite: molimo Jezusa.
Ali pa rečemo:
(Vsi) Prosimo te, usliši nas.

1. Dete betlehemsko, mnogi so tvoj pri-
hod hrepeneče pričakovali.
Prosimo te za vse, ki so ta praznik 
skrbno pripravili, da bi razveselili svo-
je soljudi. Prošnji klic
2. Dete betlehemsko, živel si kot človek 
med ljudmi.
Prosimo te za vse, ki so danes sami
in ki v teh dneh posebej boleče čutijo, 
da nimajo nikogar. Prošnji klic
3. Dete betlehemsko, prišlo si na svet v 
hlevu.
Prosimo te za vse, ki trpijo zaradi po-
manjkanja,
ki svojih dragih ne morejo obdarovati, 
ker so sami lačni in revni. Prošnji klic
4. Dete betlehemsko, pastirji so prvi 
slišali veselo vest o tvojem rojstvu.
Prosimo te za vse, ki živijo ob robu 
naše družbe
in čakajo na to, da bodo prejeli pomoč. 
Prošnji klic
5. Dete betlehemsko, ti si med nami.
Prosimo te za vse ljudi, ki so nam pri 
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Va tej posebni noči nihče ni več mogel zaspati. Čisto 
zmedeni so se pastirji vrnili k svojim čredam. Lea se 
je zbudila. Kaže, da je bila edina, ki je tako globoko 

spala, da je vse zamudila: veselo novico, ki jo je oznanil an-
gel, prepevanje nebeškega zbora, predvsem pa obisk novo-
rojenega deteta v jaslih. Toda sedaj je bila popolnoma bud
na. Vstala je in prisluhnila. Med pastirji je stal stari Jakob. 
Govoril je glasno in razločno: »… potem sem položil meh-
ko volneno odejo na dete – Jezusa. Pri tem sem se dotaknil 
njegovih nogic.« Jakob je umolknil. Iskal je prave besede. 
Potem je dvignil desno roko in tiho nadaljeval: »Nogice so 
bile čisto mrzle. Ko pa sem se jih dotaknil, sem čutil, da je 
moja roka postala topla.« Vsi so zrli na Jakobovo roko. Ruta 
pa je skočila pokonci in se postavila v sredino množice. Bila 
je še mlada, po nesreči pa je le okorno in nerazločno govo-
rila. »Tiho, poslušajte,« je jecljala. »Pri prinesla sem Je-
zuščku kapico. Previdno sem mu jo oblekla in pazila na nje-
gova majhna ušesa. Bila sem tako razburjena in nespretna, 
saj še nikoli nisem oblekla dojenčka. Potem sem se dotak
nila s palcem njegovih ust. Poljubila sem ta prst.« Ruta je 
umolknila. Bila je čisto zmedena. Sedaj so tudi ostali zazna-
li – govorila je spet brez težav, jasno in razločno. Razveseli-
li so se in zavriskali. Česa takega še niso doživeli! 

Lea je izkoristila razburjenje. Vzela je svojo najlep-
šo odejo in izginila. Glasovi pastirjev so se vedno bolj 
oddaljevali. Noč je bila sicer mrzla, toda jasna. Zvez-

de so ji svetile, da je našla pravo pot. Kmalu je dosegla hlev. 
Lea je čutila, da njeno srce močno bije in se ji tresejo ko-
lena. Po prstih je stopala proti vhodu, da je nihče ne bi sli-
šal. Previdno je smuknila skozi ozko odprtino. Znašla se je 
v majhnem prostoru. Vse je bilo mirno. Jožef in Marija sta 
dremala. Majhna svetilka je dajala toliko svetlobe, da se je 
znašla v hlevčku. Očitno je bila blizu deteta. Naenkrat pa je 
zaslišala globoko pihanje. Velike, temne oči so se uprle va-
njo. Rada bi bila zavpila, a se je v zadnjem trenutku ravno 
še premagala. Pred njo je stal velikanski vol in ji zapiral pot 
k novorojenemu otroku. Hitro se je skrila za koritom. Kaj 
sedaj? Solze so pritekle čez lica. Tako rada bi se dotaknila 
Jezuščka. Toda kako priti mimo vola? Naj se vrne spet do-
mov? Nikar! Spomnila se je, da še vedno drži v rokah ode-
jo. Spretno jo je vrgla čez tram. Tako je lahko splezala na 
veliko korito. Od zgoraj je končno zagledala dete, Jezusa. 
Ležal je v slami, zavit v toplo volneno odejo, na glavi pa je 
imel kapico. Mirno in varno je spal. Lea je bila razočarana. 
Že se je hotela vrniti domov, ko je Jezušček odprl oči in po-
gledal Leo. Mirno in prijazno jo je gledal. V tem trenutku je 
postalo Lei toplo pri srcu. Razumela je: »Jezus je pri meni, 
ne samo sedaj, ampak vselej in povsod.« Po odeji je zdrsnila 
s korita in smuknila iz hleva. Hitro je stekla k pastirjem, ki 
so šele zdaj opazili, da je bila proč. Naglo so se zbrali oko-
li nje. »Povej, kje si bila, kaj je s teboj?« jo je spraševal sta-
ri Jakob. Lea pa ni hotela povedati. Pogledala je vsem dolgo 
in pozorno v oči. Čutila je, kako globoko je s svojimi prija-
telji povezana, ko jim gleda iz obličja v obličje. Spomnila se 
je trenutka, ko jo je pogledal Jezus. – »Jaz sem s teboj, ne 
samo sedaj, ampak vselej in povsod.« Ta občutek se je začel 
razlegati po polju kakor topli sončni žarki. To so čutili tudi 
drugi pastirji. In pozabili so, kako mrzla je bila noč ...

2 7.  D E C E M B R A  2 0 2 0 5

Voditelj oz. voditeljica nadalju-
je z blagoslovno molitvijo.
Lahko naložimo na oglje ka-
dilo in postavimo posodo z 
blagoslov ljeno vodo v sredino. 

V   Prosimo sedaj Boga, da bla-
goslovi nas in naše drage, ki 
jim danes želimo vse najboljše. 
Kratek molk.

V  Tvoj blagoslov naj pride na 
nas, o Bog ljubezni in dobro-
te. Napolni naj nas s tvojim 
mirom, ki je prišel z nebes na 
zemljo.
(Vsi)   Amen.
V  Navdaja naj nas z veseljem, 
s katerim so se nekoč pastirji 
napotili k jaslicam.
(Vsi)   Amen.
V  Razsvetljuje naj nas kot 
tis ta prava luč, ki je nam 
je zasijala v betlehemskem 
otroku.
(Vsi)  Amen.

V  Odpre naj nam oči za skrbi 
in potrebe svojih soljudi.
(Vsi)  Amen.
V Opogumi naj nas, da bomo 
iskali resnico in živeli kot 
Božji otroci.
(Vsi)  Amen.
V Razlega naj se po našem 
domu, da bo kraj medseboj-
nega razumevanja in sloge.
(Vsi)  Amen.

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.

Sedaj se lahko pokrižamo 
tudi z blagoslovljeno vodo. 
Nato gremo po domu in ga 
blagoslovimo. Na koncu zapo-
jemo pesem »Sveta noč« (Glo-
ria 92/SG 57).

Blagoslov doma

srcu in katerih se danes posebno spo-
minjamo. Lahko navedemo imena. – 
Prošnji klic

V  Vse naše prošnje, tudi tiste, 
ki jih nismo izrekli, lahko povežemo z 
molitvijo, ki jo nas je naučil Jezus Kri-
stus:

(Vsi) Oče naš ...

MICHAEL KAPELLER

Božič se nas 
le dotika

b o ž i č n a  z g o d b a

Lea iz božične 
zgodbe. Zgod-
bo laho prebere-
te na desni strani, 
videti jo je mogo-
če tudi v filmu na 
škofijski domači 
strani.  
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