
 
 
 

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: 

Zahvaljen, Gospod, za deklico Mirijam, za Jožefovo zaročenko. V naše 
življenje vstopa večna Devica in Mati. Kot ljubki cvet Nazareta je našla 

milost pri Bogu in ji je angelov pozdrav naznanil polnost veselja. 

Napolnila se je s svetostjo, brezdanja Božja posoda, iz katere iz veka v 
vek zajemamo moč za svojo vero. Hranimo se z njenimi skrivnostmi 

romarji v svetlobi adventnega upanja.  
 

Prebere oče ali mati: 
Lukov evangelij 1,26-38 

Angel je rekel Mariji: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 

Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta 
pozdrav pomeni. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost 

si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime 
Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol 

njegovega očeta Davida in bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in 

njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: 
»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je 

odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo 
obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin božji. In glej, 

tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to 
je šesti mesec njej, ki se imenuje nerodovitna; zakaj pri Bogu ni 

nič nemogoče.« Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, 

zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. 
 
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...  
 

»In angel je šel od nje.« (Lk 1,38) 
Mati Marija, po angelovem oznanjenju si z Jezusom pod srcem šla 

obiskat svojo sorodnico Elizabeto. Pridi tudi k nam, da se še mi 
naučimo drugim prinašati Kristusa. Mati obiskanja, ki si prinesla 

ljudem učlovečeno božjo ljubezen, daj nam samo zrnce božanskega 
čuta tvoje ljubezni, ki zna z oči, iz besed ali z obraza prebrati, v čem je 

bratu ali sestri hudo ali dobro; ki zna narediti, da znamo uganiti tudi 

zamolčano bolečino. Daj, da bomo vedno dobri, kot si dobra ti; da ne 
bomo zahtevali zahvale za svoje usluge; da bomo znali dajati, ne da bi 

vedela levica, kaj je storila desnica. Taka je namreč tvoja dobrota. 
 

Marija, kraljica adventa: 
O Marija, mati adventa, nekega dne si zapustila svoj dom v 

Nazaretu in v srcu nosila note Magnifikata. Ti si žena petja, žena 

radosti, žena smehljaja. Podari nam 
neskaljen pogled, da bomo 

blagoslovili življenje, da bomo opevali 
veselje, ki ga Bog obilno seje povsod. 

Ohrani v naših očeh vedno prižgan 

plamenček adventnega hrepenenja, ki 
oznanja Božje veselje. Osvobodi nas 

žalosti, da bomo vsak dan s teboj peli: 
"Moja duša se raduje, zakaj Bog, ki 

prihaja, je veselje in mir!" 

Zmolimo desetko rožnega venca: Ki je 
razodel svoje veličastvo! 
 

Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo 
s svojimi besedami, drugi odgovarjajo: 
prosimo te, usliši nas! 
 
Voditelj molitve moli naslednjo molitev: 
Presveta Devica Marija! Ti si Jezusova Mati, ti si ga pod srcem 

nosila. Ti si tudi naša Mati. Tebi izročamo sami sebe, da bi po tvoji 
priprošnji spreminjali svoja srca. Marija, ohrani nam otroško srce, 

čisto in bistro kot gorski izvir; izprosi nam preprosto srce, ki ga 
žalost ne napoji, zvesto in plemenito srce, ki ne pozablja delati 

dobro. Daj nam blago in ponižno srce, srce, ki ljubi in ne išče, da 

bi se mu ljubezen vračala. Daj nam srce, ki je nemirno zaradi 
Jezusa Kristusa, ranjeno z njegovo ljubeznijo, z rano, ki se lahko 

dokončno zaceli samo v nebesih. 
 

Slava Očetu in Sinu… 
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