
 
 
 

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 in usmiljeni Bog, blagoslovi naš adventni venec, da nas bo spremljal 

v dneh pričakovanja in upanja. Poživi ob njem našo vero in naše življenje 
usmerjaj k dobremu. Na začetku tega bogoslužnega časa te prosimo: 

združi in ozdravi vse, kar je potrto in ranjeno. Sveče tega adventnega 
venca naj razsvetljujejo in ogrevajo ne samo naš dom, ampak tudi naša 

srca. V naših srcih sveti tvoja blaga luč in iz njih prežene mraz, temo in 
obup. Pred svetlobo sveč naj se iz našega doma umakneta prepir in nemir.  

Zažarita pa naj tvoja ljubezen in upanje. Prosimo te v teh adventnih dneh, 

bodi z nami v našem domu, da se bomo v njem počutili varne. Sij sveč na 
adventnem vencu naj nas spominja, na tvojo navzočnost med nami. Naš 

pravi dom je samo tam, kjer je prostor tudi za Skrivnost. Če si ti z nami, če 
si v nas, smo sposobni dojeti, da si neizmerna skrivnost. Naredi iz naše 

hiše dom, v katerem bomo radi prebivali. Blagoslovi torej ta adventni 

venec in z njim vse v našem domu,  ki ga razsvetljujejo njegove sveče.  
Dobri in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. 

 
Prebere oče ali mati: 
Markov evangelij 13,33-37 
Pazite, čujte in molite! Zakaj ne veste, kdaj pride čas. Bo kakor pri 

človeku, ki je zapustil svoj dom in šel na pot, potem ko je svojim 

služabnikom izročil oblast, vsakemu lastno opravilo, in je vratarju 
naročil, naj čuje. Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj pride hišni 

gospodar, ali zvečer ali opolnoči ali o petelinjem petju ali zjutraj, 
da vas ob nenadnem prihodu ne najde spečih. Kar pa vam pravim, 

pravim vsem: Čujte!« 
 

 
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...  

Kaj sploh pomeni čuti? 

Pomeni, da nikoli ne pozabimo, da je življenje potovanje, in da se naše obzorje 

ne ustavi tam, kjer se ustavijo naše oči, ampak sega čez. Čuti pomeni, da sebe, 
svojega telesa, sposobnosti in časa ne vidimo samo v »kletki« sedanjega 

bivanja. Čuti pomeni, da imamo družinske člane, prijatelje in znance ter druge 
ljudi za sopotnike. Čuti pomeni, da imamo denar, delo, zdravje in razvedrilo za 

sredstva na poti, ne pa za življenjski cilj. Advent je in Gospod prihaja. Kot prvi 

kristjani prosimo tudi mi: »Pridi, Gospod Jezus!« … »Pridi tudi v naše življenje. 
Pridi in prinesi vanj nekaj novega! Pridi, prebudi in poživi nas!« 

 
O adventu: 
Vijoličasta barva adventa je barva 
spokornosti, odpovedovanja in 

pričakovanja. Za prihod novega je 

vendarle treba narediti prostor. 
Advent je čas, ki ga lahko v družini 

namenimo v zahvalo za vse, kar smo 
v minevajočem letu doživeli. Čas za 

načrt za prihodnje leto. Čas za 

majhne odpovedi in veliko dobrih del. 
Čas za molitev in branje Svetega 

pisma. Čas za pristno veselje s 
sorodniki, prijatelji, znanci, sodelavci. 

Potem bo »veseli december« res 
vesel. 

 
 
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! 
 

Voditelj molitve moli naslednjo molitev: 
Zahvaljen, Gospod, za spodbudo k čuječnosti. Če boš prišel zvečer, 
nas boš našel dremave. Če prideš opolnoči, bomo še na plesišču. Ko 

potrkaš ob petelinjem petju, nas bo vsrkavala vase toplota mehke 
postelje. In če prideš ob zori, bomo nejevoljni, da nas budiš iz sna. 

Vseeno pridi kadar koli. Pričakujemo te grešni, da nas obsiješ s svojo 

svetlobo. 
 
Slava Očetu in Sinu… 
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