Prva adventna
nedelja
DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE
Zberemo se pri adventnem vencu, ki ga
namestimo na prostor, kjer bodo pozneje
postavljene jaslice. Bogoslužje začnemo z
znamenjem križa, nato preberemo molitev. Med
posameznimi besedili lahko pojemo ali poslušamo
adventne pesmi.

Molitev ob adventnem vencu:
Dobri Bog v nebesih, veselimo se, da smo v adventnem času.
Zahvaljujemo se ti za vse lepo v tem času: za luč in toploto sveč,
za dišeče smrekove veje. Veselimo se praznika rojstva tvojega
Sina Jezusa Kristusa. Vemo, da bo ON nekoč zopet prišel. Zato se
želimo pripraviti: med seboj smo povezani in prijazni drug do
drugega. Verujemo, da nam Ti pri tem pomagaš. Varuj in
blagoslovi nas v tem adventnem času. Dobri Bog, danes gori prva
sveča na našem adventnem vencu. Za nas je to znamenje, da
čakamo božič. Čakamo na Jezusovo rojstvo. On razsvetljuje naše
življenje. Z njim nam podarjaš upanje in veselje. V zaupanju na to
se ti zahvaljujemo.

Prebere oče ali mati:
1. pismo Tesaloničanom 3,12-4,2
Vas pa naj Gospod obogati in obilno napolni z ljubeznijo med
seboj in do vseh, kakršni smo tudi mi do vas, da tako vaša srca
utrdi, da bodo v svetosti brez graje pred Bogom in Očetom našim,
ko pride naš Gospod Jezus Kristus z vsemi svojimi svetimi. Amen.
Končno vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu, da
čimdalje bolj napredujete, kakor ste od nas prejeli, kako vam je
treba živeti in Bogu ugajati – kakor tudi živite. Saj veste, katere
zapovedi smo vam dali po Gospodu Jezusu.

Vsa družina skupaj zmoli molitev:
Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija... Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi. Zdrava Marija... In Beseda je meso postala in med nami
prebivala. Zdrava Marija...

Obhajamo leto božjega usmiljenja
Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto:
Gospod Jezus Kristus, učil si nas, naj
bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi
Njega. Pokaži nam svoje obličje in
bomo rešeni. Tvoj ljubezni poln pogled
je
osvobodil
Zaheja
in
Mateja
zasužnjenosti z denarjem, prešuštnico
in
Magdaleno
iskanja
sreče
v
ustvarjenih stvareh. Ganil je Petra, da
je po izdaji jokal, in je zagotovil raj
skesanemu razbojniku. Stori, da bo
vsak od nas prisluhnil, kakor da je
njemu namenjena beseda, ki si jo rekel
Samarijanki: 'Če bi poznala Božji dar!'
Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost
predvsem z odpuščanjem in usmiljenjem. Stori, da bo Cerkev v
svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega in v slavi bivajočega
Gospoda.

Zmolimo desetko rožnega venca: Ki si ga devica od Svetega Duha
spočela!

Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s svojimi besedami, drugi
odgovarjajo: prosimo te, usliši nas!
MOLITEV ZA DRUŽINO
Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te in hvalimo, ker si
ustvaril družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in
razširja. V času, ko se želi razvrednotiti družino, materinstvo in
očetovstvo, se milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj
načrt Ljubezni.
Prosimo te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in javno besedo
pogumno zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim
mladim. Naše družine, naš narod in naše voditelje izročamo v
varstvo Matere Marije, svetega Jožefa in drugih zavetnikov
družine. Stvarnik družine, sprejmi naše prošnje in jih usliši po
Kristusu, našem Gospodu. Amen. Marija, kraljica družine, prosi za
nas!

Slava Očetu in Sinu…

