Molitev zahvale!

Gospod, zahvaljujemo se ti. Ne dopusti, da svoje dneve preživimo brezbrižno.
Naj se zavedamo tvojega prihoda. Naj bomo budni in pozorni, naj bomo
graditelji miru. Daj nam mnogo navdihov za graditev boljšega sveta. Bodi z
ljudmi, ki so žalostni in nesrečni in vedno nas spomni, da smo krščeni, da smo
tvoji. Amen.

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.

Razmišljanje ob adventnem vencu:
Romamo podnevi in ponoči, popotniki med rožami in trnjem,
iščemo neskončno, srečo, ki ne mine. Žejni smo, Gospod, ljubezni
in luči. Žge vprašanje: čemu so rojstvo, smrt, obup in žalost,
vojne, lakota, krivice, nesvoboda, sovraštvo, tekmovalnost, boj?
Advent prinaša odgovor: v iskanju rešitve nismo več sami! Sam
Bog prihaja, da bo naš brat. Prihajaš, Gospod Jezus, podnevi,
sredi hrupa, in v mirni tihi noči, k iskalcu, ki te kliče, in k
ravnodušnemu, zastonjski dar. Stojiš pred vrati, trkaš, sedaš k
skupni mizi, ponujaš roko, s pogledom zdraviš naše rane in vračaš
upanje, veselje, mir. Tu smo, Gospod, z ubogim srcem v roki: Naj
bom tvoj Betlehem!

Prebere oče ali mati:

Janezov evangelij 1,20-28
In vprašali so ga: »Kaj torej? Si Elija?« Rekel je: »Nisem.« »Ali si
prerok?« Odgovoril je: »Ne.« Rekli so mu torej: »Kdo pa si? Tem,
ki so nas poslali, moramo vendar odgovoriti. Kaj praviš sam o
sebi?« Rekel je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte
Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« In ti, ki so bili
poslani, so bili izmed farizejev. In vprašali so ga ter mu rekli: »Kaj
torej krščuješ, če ti nisi ne Kristus ne Elija ne prerok?« Janez jim
je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med vami pa stoji on, ki
ga vi ne poznate, ta, ki pride za menoj, ki pa je pred menoj in jaz
nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.« To
se je zgodilo v Betaniji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval.

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...

O adventu:

Dobri Bog, 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 tretja 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.

Zmolimo desetko rožnega venca: Ki je
oznanjal Božje kraljestvo!

Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s
svojimi besedami, drugi odgovarjajo: prosimo
te, usliši nas!
Voditelj molitve moli naslednjo molitev:

Adventni čas, ki ga obhajamo, nam
vrača obzorje upanja, upanja, ki ne
razočara, ker je utemeljeno na Božji
Besedi. Upanje, ki preprosto nikoli ne
razočara, ker Gospod nikoli ne razočara!
On je zvest! On ne razočara! Premislimo in okušajmo to lepoto.
Zgled te duhovne drže, tega načina bivanja in hoje v življenju, je
Devica Marija. Preprosto podeželsko dekle, ki nosi v srcu celotno
Božje upanje. V njenem telesu je Božje upanje dobilo meso in
postalo človek, postalo zgodovina, Jezus Kristus. V njenem
Magnifikatu, ki je pesem Božjega ljudstva na poti ter vseh mož in
žena, ki upajo v Boga, v moč njegovega usmiljenja. Pustimo se ji
voditi, njej, ki je Mati, Mama, ki zna voditi. Pustimo se torej voditi
Njej med tem časom pričakovanja in dejavne budnosti.

Slava Očetu in Sinu…

