
2 0.  D E C E M B R A  2 0 2 08 

Evangelij Lk 1,26-38

Tisti čas je Bog poslal angela Gabrijela v galilejsko mesto Na-
zaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz 
Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil 
k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s te-
boj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, ka-
kšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kaj-
ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in 
daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najviš-
jega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida 
in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kralje-
stvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to 
zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: »Sve-
ti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato 
se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi 
tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je še-
sti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč 
ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospo-
dova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

1. berilo
Ko je kralj David prebival v svoji hiši in mu je Gospod na-
klonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog, je 
kralj rekel preroku Natánu: »Glej vendar, jaz stanujem v 
cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pre-
grinjala.« Natán je rekel kralju: »Pojdi, stori vse, kar je v 
tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj!« A še tisto noč je Na-
tánu prišla Gospodova beseda, rekoč: »Pojdi in povej mo-
jemu služabniku Davidu: Tako govorí Gospod: Mi boš mar 
ti zidal hišo za stanovanje? Jaz sem te vzel s pašnika izza 
drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil 
sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj 
vse tvoje sovražnike. Narédil ti bom veliko ime, ki bo ena-
ko imenu velikašev na zemlji. Dolóčil bom kraj svojemu 
ljudstvu Izraelu in ga zasádil vanj, da bo prebivalo na svo-
jem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo 
več stiskali kakor nekdaj, od dneva, ko sem postavil sodni-
ke čez svoje ljudstvo Izraela. Naklônil ti bom mir pred vse-
mi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod 
narédil hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim 
očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvo-
jega telesa, in bom utŕdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom 
oče in on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta ob-
stala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke.«

2. berilo

2 Sam 7,1-5.8-11.16

Rim 16,25-27

Bratje in sestre, njemu, ki vas more po mojem evangeliju 
in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi v skladu z raz-
odetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase, 
a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga ozna-
njena v preroških Pismih vsem narodom, da bi bili posluš
ni veri Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na 
veke. 
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Večerna molitev 
od 17. decembra 
do svetega večera

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

Kdo trka?
Od 17. do 23. decembra pojejo pri ve-
černicah odpeve, ki se začnejo z »O«, 
tako imenovane O-antifone. Povezane 
so z Marijinim slavospevom. Ta bese-
dila segajo nazaj v šesto stoletje. Šteje-
mo jih med prva in najstarejša besedila 
adventa, ki so se ohranila do danes. 
Razlagajo nam, kdo je tisti, ki stoji pred našimi vra-
ti in trka. V poznem srednjem veku je nastala na osno-
vi teh odpevov znana latinska adventna pesem »Veni, 
veni, Emmanuel«. Angleški skladatelj Thomas Helmo-
re jo je povezal s frančiškansko melodijo iz 15. stole-
tja. V tej obliki se je spev razširil po vsem svetu. Kmalu 
je bil preveden v številne evropske jezike. V katoliškem 
cerk venem listu »Zgodnja danica« iz leta 1879 sem na-
šel tudi slovensko besedilo, ki ga je pripravil Radoslav 
Silvester. Napev najdete na primer v nemški cerkveni 
pesmarici Gotteslob (številka 222). 

Vabim vas, da na tej osnovi od 17. do 23. decembra vsak 
večer opravite kratko molitev. Prižgite najprej sve-
če na adventnem vencu. Na začetku ali na koncu lah-
ko zapojete adventno pesem ali prisluhnete petju. Na 
spletu (na primer na youtubeu) najdete zelo lepe inter-
pretacije speva »Veni, veni, Emmanuel«, tako da lahko 
vsak dan prisluhnete drugemu posnetku.

Potem imate dve možnosti. 
a) Postopate lahko tako, da zmolite vsak večer vse ki-
tice. Če vas je več, lahko molite kitice menjaje (eden 
bere, drugi poslušajo).
b) Lahko pa tudi zmolite vsak dan Marijin slavospev, 
na začetku in na koncu hvalnice pa kitico, ki je predvi-
dena za ta dan. 
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Oznanja se nam luč iz Nazareta, Gabrijel pri-
naša Mariji božje sporočilo. Marija je pokli-
cana, da postane mati Najvišjega. Beseda iz-

rečena po angelu nagovori mlado dekle in se naseli 
v njej, postane meso. 
Marko Rupnik pravi: »Marija s tem, ko sprejme Be-
sedo in ji daje vso prednost ter z ljubeznijo in reli-
gioznim spoštovanjem priznava njeno gospostvo, 
postane prebivališče te besede, plete meso za Bož-
jo Besedo, daruje Božjemu Sinu meso ustvarjenega 
človeštva.«

Gotovo navdaja mlado Marijo veliko vprašanj. 
Opogumi se in izreče na božji klic veliki DA.

Bog izlije vso milost na Marijo, ona je delo bož-
je milosti. 

Posebna zgodovina se začne z Marijino privoli-
tvijo, se nadaljuje skozi stoletja. Bog ljubi in kliče 
vsakega izmed nas. Pričakuje naše sodelovanje in s 
tem smemo kot verujoči in ljubeči sopotniki našega 
Gos poda biti dar za druge. 

Apostol Pavel je naslovil posebno pismo skupno-
sti v Filipih in s tem intoniral melodijo, ki naj bi 
bila slišna v tem času pred božičem tudi med nami: 
»Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem, Gospod je 
blizu.«

Angel Gabrijel ji pove besede: »Ne boj se Marija, 
kajti našla si milost pri Bogu.«

Marija prisluhne angelovim besedam, obenem 
vse ohranja v njenem srcu. Marija, naša sestra v 
veri, nam naroča, da si stavimo vprašanja: Komu 
zaupam,  kje najdem srčni mir, kdo me drži in nosi v 
življenju? Ciril Bergles pravi: 
  

»Samo Ti lahko v nas prižigaš Luči,
 da se naš strah zateče v svetlobo
in da potem zlahka najdemo, tisto
zanesljivo sled, ki vodi k Človeku in k Tebi.«

Nazareško srečanje angela z Marijo nas opogumi, 
da pomislimo na resničnost, kako smemo uresniči-
ti samega v vedno novem srečanju z Bogom. Oseb-
ni klic božji nas spremlja vse življenje. Libanonski 
pesnik Kahlil Gibran je »V prerokovem vrtu« za-
pisal: »Biti pomeni, biti vrt brez ograje, vinograd 
brez skrbnika, zakladnica, vselej odprta mimoido-
čim ... tovariši moji in moji ljubljeni, bodite neustra-
šeni in ne skrušeni; bodite široki in ne zaprti; in do 
moje zadnje ure in svoje, bodite v samem sebi ple-
menitejši.«

Od svetega krsta naprej smo obdarjeni z božjo mi-
lostjo. V sebi čutimo hrepenenje. Bog daj, da bomo 
v tem posebnem času slišali in razumeli božjo be-
sedo.

»Pozdravljena, 
obdarjena z milostjo«

duhovna misel

Polde Zunder
redakcija@nedelja.at

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

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

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.

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!

O pridi 
skor’ Emanuel


