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BOŽIČNA  DEVETDNEVNICA 2017 
OB JASLICAH POGLOBIMO SVOJO VERO 

 
 
V  RAZMISLEK:  
Pravimo, da je božič družinski praznik, devetdnevnica je posebna priložnost v letu, da se 
družina in župnija aktivno vključita v pripravo na skupno praznovanje Gospodovega 
rojstva.  
V tem adventu želimo doživljati vero v dogajanju okrog jaslic. S tem želimo stopiti korak 
naprej od običaja postavljanja jaslic. Pametno je vključiti čim več skupin, ki jih imamo v 
župniji, posebno veroučnih. Seveda je to osnutek, ki ga prilagajamo razmeram svojega 
oltarnega občestva. Več bomo vložili časa in napora za dobro pripravo, bolj bomo pripravili 
skrivnostno vzdušje praznika Jezusovega rojstva.   
 
 

PRVI  DAN  DEVETDNEVNICE 
Čakanje na Božji prihod 

Sobota, 16.12.2017 
Nekaj uvodnih misli:  
Če ima kdo v župniji Družinsko drevo naj ga prinese ali pa pripravimo najstarejšo matično 
knjigo rojstev, ki jo slovesno nese nekdo iz sodelujoče skupine(biblične). Pa maši si jo naj 
ljudje ogledajo.  
Berila:  vzamemo (zaradi rodovnika) od 17. dec. ker sicer zaradi nedelje odpade.   

- pripravimo dovolj veliko stensko uro, ki jo nese eden od sodelujočih 
- na primernem podstavku vijolično štolo, nese ministrant 

 

VSTOP 
 
 ADVENTNA PESEM…. 
Slovesni vstop pred oltar (po daljši poti). Pred duhovnikom stopata otrok ali ministrant, ki 
nosi uro in bralec. Za njima ministrant (otrok) , ki nosi štolo in staro knjigo rojstev.  
Duhovnik počasti oltar. Otrok z uro in bralec stopita k ambonu.  

Bralec:  Ura-! 
Advent je čas čakanja. Sredi noči čakamo jutro, ki bo osvetlilo naše 
življenje. V adventu se oziramo po Bogu, ki v našo temo prinaša luč, po 
obljubi, ki v našem nesmislu ustvarja smisel in našim vprašanjem daje 
odgovor.  
 Napoveduje pa tudi boljše dneve. Bog namreč človeštva ne pozabi. 
Odpušča. Čaka – veseli se »obnovljene ljubezni. Povabim vas, da letos 
pomislimo na naš slovenski advent.  

 
Duhovnik:  

Duhovnik začne mašo .  
Kralja , ki prihaja ( zbor).  

Božja beseda-17.dec.  
 
Predlog za pridigo 
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Bralec 2.  – (ob njem pri ambonu stoji  otrok z uro) 

Čakanje je ena od osnovnih struktur našega življenja. Človek je vedno v 
pričakovanju. Spomnimo se kako je bilo, ko smo na koga čakali. Ko smo bili 
zaljubljeni in smo se dogovorili s svojim fantom ali dekletom. Čakali smo 
na njegov/njen prihod. Natančno smo izračunali kdaj mora priti. Občutili 
smo razočaranje, če nas je pustil/pustila čakati. Vendar vemo, da so naša 
pričakovanja večja od izpolnitev. Polni napetosti, smo čakali na svojega 
fanta/ svoje dekle. Potem pa je bil pogovor nepomemben. Pojavili so se 
nesporazumi. Bili smo razočarani. Ni se izplačalo čakati s celim srcem. 

Duhovnik – (ob njem ministrant s štolo)  
Duhovni pisatelj Anselm Grun razmišlja o adventu:  
»Advent je ko čakamo, da Bog pride v naše srce. In v svoji notranjosti dobro 
vemo: ko bo prišel Bog, bo vse v redu. Vendar hkrati slutimo, da sploh 
nismo tako odprti za ta Božji prihod, da Bogu morda dovolimo le v del 
našega srca, ker smo preveč zaposleni sami s seboj.  
Odprimo svoje srce in skušajmo z vsakim njegovim utripom čakati na Božji 
prihod. In zaupajmo, da bo Božji prihod izpolnil  naša pričakovanja, vendar 
le za trenutek, le za čas, ko smo eno z navzočim Bogom. Nato pa bomo 
Boga znova občutili kot odsotnega in hrepeneli po tem, da bo nekoč za 
vedno prišel k nam in bomo vedno eno z njim.«  
       Vera je najbolj osebni odnos do Boga. Drugi ne more namesto nas 
verovati. Danes beremo Jezusov rodovnik, kot ga je zapisal evangelist 
Matej. Na začetku  evangelija je poudaril , da je Jezus pravi človek. Jezus ni 
samo malo človek. Ni samo na zunaj človek. On je postal človek enkrat za 
vselej. Bog je po Sinu vstopil v svet. Njegovo življenje  je postalo  »odvisno« 
od našega, da bi naše postalo »odvisno« od njegovega.   
      Naj nam bo v premislek nekaj vprašanj, ki se dotikajo našega – mojega 
odnosa do Boga:  

- Kaj je tisto tuje, nezavedno v meni, čemur se vedno znova izmikam, 
namesto, da bi se s tem pogumno soočil.  
Kaj je tisto, česar se bojim dotakniti v mojem srcu, moji duši? Kaj je tisti 
»melanom« mojega bitja, ki še morda »spi« enkrat pa lahko udari in 
slabega ni več mogoče zajeziti, razpase se po celem žitju. Zdaj je še rešitev: 
poglejmo na štolo: (otrok jo dvigne) »katerim boste grehe odpustili, so jim 
odpuščeni«.  
Dovolimo, da Gospod »izreže« vsako zlo iz našega srca. Če mu bomo to 
dopustili, potem ne bomo mogli dvigniti roko na brata, sploh ne bomo 
mogli  dvigniti granitne kocke, da bi jo vrgli v sovražnika ali nedolžnega.    
Advent je res čas milosti: »Kdor ima dve suknji, naj da eno tistemu…« 
 
Prošnje vključene  prinašanje darov.  
 
Uvod v darovanje:  
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Fant prinese vijoličasto štolo, starši rokovnik,  ministrant (otrok) uro. Duhovnik vse to 
sprejme in položi na posebno mizico ob oltarju.  

Fant:  
Dobri Jezus, prinašamo ti vijolično štolo, ki jo ima duhovnik okrog vratu, 
ko spoveduje. Skupaj z njo polagamo naše iskrene želje po dobri sveti 
spovedi. Prosimo te usliši nas. 
Starši:  
Prinašamo ti rokovnik, v katerega si zapisujemo naše vsakodnevne  
obveznosti. Je znamenje naše pripravljenosti, da si bomo vsak dan 
rezervirali čas tudi za vsaj eno dobro delo. Prosimo te usliši nas. 
Ministrant ali otrok –prinaša uro 
Čas nam je darovan. Lahko nam teče v prazno. Lahko nam je kot zlato, 
posebej če si ga v družini podelimo med seboj. V adventnem času je prav, 
da si določimo na uri vsaj nekaj minut drug za drugega. Prosimo te usliši 
nas. 
Odrasli – Staro krstno knjigo 
Človek bi rad živel sam, neodvisno. Vendar smo vezani na naše gene, na 
kulturo, okolje v katerem smo se rodili. Prosimo, naj Gospod uravnava 
naše življenje s preteklostjo vred. Prosimo te usliši nas.  
 
Uvod v Oče naš 
Kristjani vsak dan molimo očenaš. Vendar se pogosto zgodi, da to delamo 
povsem rutinsko. Ne zavedamo se, kaj sploh molimo. Včasih so nam 
prošnje v očenašu nerazumljive. Odprimo srce Bogu pa nam bodo 
razumljive – predajmo  se iskreni molitvi.  
 

Uvod v pozdrav miru 
»Telo je pot do ljubezni. Dobro besedo lahko daš, ker imaš usta.  
Nežno kretnjo, ker imaš roke. Pogled, poln ljubezni, ker imaš oči«.   
Veliko več imaš kot svoje telo. Tisto več kar si, podari tudi drugim.  
Podajmo si roke.                                 
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BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 2012 
DRUGI  DAN  

Družina – božič brez »Bo-žiča« 
17. dec. - 3. ADVENTNA NEDELJA 

 
Nekaj navodil:  

- Na primernem prostoru – mizi pripravimo »Jaslice« (Jožef in Marija) brez Jezusa, 
morda malo osvetlimo ali prižgemo svečko, da opozorimo, da je božič brez Jezusa  
žalostno praznovanje. 

VSTOP 
- ADVENTNA PESEM  

Duhovnik – počasti oltar 
Bralec 1.  – pri ambonu 

- Dober dan, dober  večer!   Tako se pozdravljamo. Pripravljamo se na 
božič. Pred nami sta podobi Marije in Jožefa – brez Jezusa. To je podoba 
skupnosti moža in žene. Ko tej skupnosti dodamo otroka - Jezusa kot 
bomo danes slišali, je to sveta družina.  

 
Bralec 2.  

- Tudi mi poznamo družinsko skupnost, kjer sta oče in mati, pa otroci. 
Mnoge take skupnosti niso posvečene, ker njihova ljubezen ni posvečena  
po zakramentu svetega zakona. Katekizem katoliške Cerkve pravi:  

- »Zakonsko zedinjenje  moža in žene, ki ga je utemeljil stvarnik in ga obdaril 
z njenimi zakonitostmi, je po svoji naravi usmerjeno na občestvo in blagor 
zakoncev, kakor tudi za roditev in vzgojo otrok. Po prvotnem  Božjem 
načrtu je zakonsko zedinjenje nerazvezljivo, kakor potrjuje Jezus: »Kar je 
Bog združil tega naj človek ne loči«.  

 

Duhovnik - začne mašo in uvede v kesanje.  

Kesanje:  
Bralec 3.  

- Vsi se veselimo božiča. Težko pa nam je narediti nekaj zelo pomembnega 
- odpreti Jezusu srce, da bi nas očistil pri sveti spovedi. V času 
devetdnevnice je pravi čas, da se srečamo z usmiljenim Jezusom pri 
spovedi.  

Duhovnik – GSOPOD USMILI SE – (zapoje) 
Bralec  4.  

- Delo, služba, šola, to nas tudi ob praznikih močno zaposluje. Težko 
najdemo čas za molitev. In družinski pogovor. Da bi se ustavili ob vprašanju 
naše vere in vsebini praznikov, nimamo časa.  

Duhovnik – KRSITUS USMILI SE  
Bralec 5.  

Prevzame nas lesketanje milijonov lučk in svetlečega se okrasja. Morda 
nam je lepo, pa nič več. Kljub temu pa malo ali nič ne naredimo za rojstvo 
Boga v nas samih.  
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Duhovnik- GOSPOD USMILI SE  
              Kralja, ki prihaja 
Po berilu-  ki je nedeljsko : Glasovi angelski v dveh korih 
 

PREDLOG ZA NAGOVOR 
 
     Jezusovo rojstvo združi Jožefa in Marijo. Oba prevzameta odgovornost za 
otroka. Marija in Jožef nista običajen par. Drug z drugim sta zaročena 
(neporočena). V tistem trenutku se morata sama odločiti drug za drugega. In tu 
ne gre brez dvoma. Vendar prav v tem sta postala zgled številnim zakonskim 
parom. Ni zakonskega para, ki ne poznal tudi dvomov. Mož podvomi, ali je 
njegova žena zares tista prava. In žena podvomi, ali bo s tem možem srečna in 
bo z njim delila vse svoje življenje.  
Jožef veruje besedam angela. Spremlja Marijo na poti njenega čudežnega 
materinstva. Po brezpogojnem sprejemanju drugega raste  zaupanje vanj. Drug 
na  drugega se lahko zanesemo. In naša skupna pot postane blagoslov  za nas in 
za vse, s katerimi se čutimo povezani. 
     Morda se večkrat vprašujemo: katera družina je verna.  
     Zunanji znaki so morda: Kako se je nekdo deklariral pri popisu prebivalstva, da 
morda ne voli tistih, ki so veri najbolj nasprotni, da ima v stanovanju ali v avtu 
križ ali rožni venec, da gre kdaj k maši, da sodeluje pri župnijskih projektih. …Sredi 
odnosa med Marijo in Jožefom stoji otrok - tako vidimo na božičnih slikah.  
    Sredi odnosov v družini je Bog, ki je posvetil zakonca: očeta in mater, če sta 
svojo ljubezen celostno z dušo in telesom drug drugemu izročila pred Bogom.  
V resnični veri v to skrivnost je njuno delo in življenje nenehno posvečevanje. Ko 
vsak dan darujeta svojo ljubezen, delo, življenje na družinski oltar, postane 
družina posvečen, svet kraj – Cerkev v malem, kraj kjer se posvečuje vsa družina  
po svojih starših.  
     Vera, da vera je potrebna: 

- da vse to lahko razumemo,  
- da to lahko živimo,  
- da lahko v polnosti doživimo božično skrivnost… 

Prošnje –  od dneva 

 

 
 
 
 
Uvod v Očenaš 

Če bomo gledali le drug na drugega,  
ter med seboj primerjali sposobnosti, darove in darila, se bomo vse bolj 
odtujevali. 



6 
 

Potrebno je središče skrivnosti, da lahko družina za božič postane DOM. 
Doma smo namreč lahko le tam, kjer v resnici prebiva skrivnost Boga, ki je 
postal človek.  
Oče naš…. 

 
Uvod v pozdrav miru 

- Veselje otrok starše poveže na nov način. Veselje, ki ga starši pripravijo 
otrokom, po otrocih dobijo nazaj. Ta izkušnja božiča, ko bomo zrli v Božje 
Dete, ki nam je prineslo mir, ljubezen  naj nas poveže med seboj, da bomo 
globoko doživeli božično skrivnost. Podajmo si roke.  

 
O ANTIFONA 

O Gospod in Voditelj Izraelove hiše,  
ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu 
in mu dal na Sinaju zapovedi:  
Pridi in nas reši z odprto roko.  

Moja duša…. 
 

Ad maiorem Dei gloriam! 
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BOŽIČNA  DEVETDNEVNICA 2017 
TRETJI DAN   

Primerno za prvoobhajance.  

Hrepenenje  po  Luči 
18. december 

NEKAJ NAVODIL 
- pripravimo manjši adventni venec (da lahko snamemo sveče). Pri vstopu bralec nese  

pred duhovnikom prižgane vse štiri sveče.  
- Male (čajne) svečke - približno toliko kolikor bo nastopajočih 

 
VSTOP 

- Vstopna pesem 
- Pred duhovnikom stopa bralec, ki nosi prižgani adventni venec. Ministrant ali otrok, ki 

nosi košarico s svečkami. Počastimo oltar. Bralec gre k ambonu in prebere:  

Bralec:  
- V najbolj temnem letnem času  hrepenimo po luči. Zaradi tega z adventom 

povezujemo adventne sveče, ki z vsakim tednom bolj razsvetljujejo 
adventni venec. Ena največjih tako imenovanih  O - antifon, ki jih zadnje 
dne pred božičem pojemo Jezusa opeva:  
»O Vzhajajoči, svit večne luči in sonce pravice: pridi in razsvetli vse, ki sedijo 
v temi in smrtni senci«.  
Ob tej sijajni luči prižgimo svoje borne usihajoče lučke, da bo zasijala v nas 
svetloba božične Luči.  
(adventni venec z gorečimi svečami odloži na primerno mizico ob ali pred oltar)  

 
Duhovnik 

- Nas uvede v mašo.  
- Kralja, ki prihaja…  
- Po berilu:  od 18.dec.         
- Glasovi angelski… 
- Po evangeliju:  
- Ugasnemo vse luči, ostane samo adventni venec, sveče na oltarju. Okrog mize na kateri 

je adventni venec (manjša luč?) Štirje otroci, (ministranti, odrasli) predstavljajo štiri 
sveče…  

 
Bralec:  

- Štiri adventne sveče so počasi izgorevale. Prostor je bil popolnoma tih in  lahko si 
slišal njihov pogovor.  
Prva je rekla:  

Prva sveča :  
- JAZ SEM MIR - ljudje me ne znajo obdržati, zdi se mi, da mi ne preostane drugo kot 

da ugasnem.  
Bralec:  

- Tako sveča počasi popolnoma ugasne.  
- In druga:  

Druga sveča:  
- JAZ SEM VERA. Žal ne služim ničemur. Ljudje nočejo vedeti zame in zato nima smisla, 

da ostanem prižgana.  
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Bralec 

- Komaj je prenehala govoriti, jo je že lahna sapa ugasnila.  
Zelo žalostna pravi tretja sveča:  

Tretja sveča:  
- JAZ SEM LJUBEZEN - nimam moči ostati prižgana. Ljudje me ne upoštevajo in se ne 

zavedajo mojega pomena. Svoje drage bolj sovražijo kot ljubijo.  
Bralec.  

- In sveča ugasne.  
- Nepričakovano vstopi v sobo otrok in vidi ugasnjene sveče. Prestrašen zaradi teme 

pravi. 
 
OTROK:  

- Ampak, kaj počnete, morate ostati prižgane, strah me je teme.  
 
Bralec:  

- Zatorej četrta sveča pravi.  
Četrta sveča:  

- Ne obupaj, ne joči, dokler bom jaz gorela lahko zmeraj ponovno prižgemo ostale 
sveče. 
JAZ SEM UPANJE.  

Bralec.  
- Z žarečimi, objokanimi očmi otrok prime svečo in prižge ostale sveče.  

 
Duhovnik:  

- Da upanje v naših srcih ne bi nikdar ugasnilo. Vsak lep odnos lahko ponovno prižge 
VERO, MIR IN  LJUBEZEN.  

(prižgemo zopet luči)  
 
Duhovnik nadaljuje:  

- Iz Božične knjige Anselma  Gruna sledimo Kristusovi luči.  
»Kristusova luč želi obsijati tudi vaše stanovanje, vašo delovno sobo in vse, 
vašo spalnico, v kateri počivate, a se včasih tudi nemirno premetavate;  
vstopiti želi v vašo dnevno sobo, kjer preživljate čas z družino; v vse 
konflikte in napetosti v vaši družini.  
Zaupajte tej na videz šibki svetlobi, da bo svetlo obsijala vse vaše življenje. 
Da bo v vaše stanovanje prinesla skrivnost Božje ljubezni, da boste lahko 
tam, kjer ste, v resnici doma.  
Kajti doma smo lahko samo tam, kjer prebiva skrivnost.  
Dom najdemo le tam, kjer nas Bog  obiskuje v obliki luči in ljubezni ter tuje 
v nas spreminja v domače.« 
Naj bodo razsvetljeni naši domovi  z lučjo…  

 
PROŠNJE 
Duhovnik:  

GOSPOD,  večkrat se znajdemo sredi teme, da ne vemo kod ne kam . Tvoja Luč je upanje 
za ta svet. Toda, ti želiš, da smo tudi mi tista četrta sveča, ki prinaša upanje v ta naš 
svet .  
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1. Bog nas bo obiskal  v Kristusu. V naš svet vstopa kot Božji obiskovalec. Podari nam luč, 
ki razsvetljuje  naše domove in naša srca.  

 
2. Toliko ljudi je danes slepih - »oči imajo pa ne vidijo, ušesa imajo pa ne slišijo« kot pravi 

psalmist. Gospod, odpri nam še srce, da bomo slišali in videli, da bomo znali ločiti zrnje 
od plev.  
 

3. Na božič praznujemo praznik luči, da bi videli, kaj je bilo v naši družinski zgodovini 
narobe. Daj nam, da bomo znali napake priznati in začeti znova. 
 

4. Da bi se vsi ubogi razveselili zaradi prihajajočega Gospoda in bili odprti za njegovo luč. 
 
Dobri Bog! Ko se čutimo močne, nam daj moči da bomo vztrajali. Ko smo slabotni nas 
dvigaj, ko smo v temi,  nas vodi k luči. Samo v tebi smo močni. Pomagaj nam, po Kristusu 
našem Gospodu.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Če imajo prošnje otroci (prvoobhajanci).  
(Otroci pridejo v vrsto, nekdo od staršev ali ministrant jim prižiga male svečke in jim po vrsti 
daje v roke, gredo pred duhovnika okrog oltarja) Odložijo jih pred oltarjem, ali….  
JAZ SEM UPANJE, če bom ubogal starše. 
JAZ SEM UPANJE, če bom rad imel starše.  
JAZ SEM UPANJE, če se bom razumel s svojimi sošolci. 
JAZ SEM UPANJE, če se bom pridno učil. 
JAZ SEM UPANJE, če bom rad molil. 
JAZ SEM UPANJE, če bo rad šel k maši. 
JAZ SEM UPANJE, če bom rad pozdravlja in spoštoval odrasle. 
JAZ SEM UPANJE, če bom spoštoval starejše. 
JAZ SEM UPANJE, če podam sošolcu robček.  
JAZ SEM UPANJE, če pomagam sošolcu pri nalogi. 
JAZ SEM UPANJE, če odpustim  sošolcu.  
JAZ SEM UPANJE, če mami zapojem pesem, ko je žalostna. 
JAZ SEM UPANJE, če objamem žalostnega bratca. 
JAZ SEM UPANJE,  če sem iskren. 
JAZ SEM UPANJE, če sem kot sonce. 
JAZ SEM UPANJE, če objamem vse ljudi. 
JAZ SEM UPANJE,  če sem kot roža. 
JAZ SEM UPANJE, če nisem hudoben. 
JAZ SEM UPANJE, če se vedno rad smejem.  
JAZ SEM UPANJE, če sem vedno vesel.  
Duhovnik: vsi vi ste naše upanje, če bo Jezusova ljubezen vedno v vaših srcih in v vašem 
življenju. 
   
Uvod v Oče naš 
(če so otroci, naj pridejo v krog okrog oltarja) 

Naj ta advent za nas postane blagoslovljen čas, čas ko dospemo do sebe in do 
tega trenutka. Naj se po pričakovanju tvojega Sina  naše srce na široko odpre, da 
bo lahko zares vstopil. Molimo…. 
 
Pozdrav miru : duhovnik 
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(če so otroci ostanejo po Očenašu v krogu okrog oltarja) 

 
Duhovnik. Z izbranimi besedami odlovi  ljudstvo.  
 
O antifona:  o korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom 
in bodo pred teboj kralji umolknili 
in te narodi molili.  
Pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj.  
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BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 2017 
ČETRTI  DAN  

Otrok: vera je izkustvu 
19. december 

 
Priprava:  

- Sceni  Jožefa in Marije danes dodamo kip Jezusa. Ministrant ali bralec  ga nese  pred 
duhovnikom. Za otroke pripravimo majhne Jezuščke, ki jih podelimo na koncu maše.  

 
Vstop- adventna pesem  
 
Bralec 1.  (drži Jezusa)  

- Skoraj ni človeka – kristjana, ki bi se ga ne dotaknila božična zgodba. Sv. 
Luka dogajanje ob Jezusovem rojstvu  postavi v reven hlev v Betlehemu.  

- V betlehemskem otroku  je Bog na svet prinesel svoj mir. Božič nagovarja 
naše hrepenenje po miru v svetu in naših družinah.  

 
Bralec 2.  

Sv. Frančiška Asiškega radi povezujemo z jaslicami. Morda so jaslice imeli 
že prej. Gotovo pa jim je Frančišek dal takšno vsebino kot jo imajo danes.  
Da bi doživel skrivnost Božjega rojstva je v visoko votlino nad mestom 
Greccio (Grečo) dal pripeljati vola in osla in ob majhnem otroku skupaj s 
svojimi brati podoživljal skrivnost Jezusovega rojstva. Navzočnost Božjega 
otroka posveti  nazareško družino: Jezus, katerega rojstva se spominjamo 
pa posvečuje naše družine.  

- (odnesejo kip k Jožefu in Mariji)  
 
Duhovnik: uvod v mašo…  
                KRALJA, KI  PRIHAJA… 
 
Po  prvem berilu: Glasovi angelski. 

 
OSNUTEK ZA HOMILIJO 
 
     Christian Babin je v svoji knjigi »Najnižji« zapisal zanimivo misel: »Bog je kot 
malce nora mama, ki z eno samo kretnjo poboža in prisoli zaušnico. Človek sreča 
tega Boga v življenju najprej, prej, pred drugim, veliko pred drugim Bogom. To je 
Bog v tistem, kar je najresničnejšega, najbližjega. Z Bogom iz biblije se je mogoče 
pogajati…, se od njega ločiti in se zopet vrniti. Toda z Bogom iz katerega se hrani 
otroštvo ne moreš ničesar narediti. Ta Bog prvih uric vzame srce otroka v zibki«.  
Če  skušamo dojeti lik Frančiškovega očeta Bernardona, ki mu ne gre odrekati 
dobrega namena, da svojega sina dobro vzgoji, pridemo do spoznanja, ki je bilo 
v trinajstem stoletju vsesplošno: Oče, hoče narediti iz svojega sina senco.  
Otrok je bil res otrok, bitje, ki ni imelo prave vloge v družbi.  Danes v 21 .stoletju 
pa je drugače: otrok je kralj, kateremu se mora vse podvreči, starši, družba. Ima 
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vse pravice. Tako smo v času, ki ga nekateri imenujejo filiarhat (Filius – sin), torej 
vladavina otrok.  
No, vsi vemo, da noben ekstrem ni dober… 
Izkustvu mile in pobožne mame in trdo ravnanje očeta je izklesalo podobo 
Franšiška, ki je vse: Boga, reveže, stvari,… ljubil z enako ljubeznijo.  
Zakaj je Bog otrok?  
Ker je hotel postati človek, človek pa se razvije iz otroka. V vsakem otroku je že  
odrasel človek, odvisno kako bo dorastel svoje otroštvo. Ko gledamo otroke, ki 
jih mamice prinašajo v cerkev, jih učijo moliti, Boga slaviti, ti otroci imajo izkustvo 
vere, ki jo utrjujejo v domači hiši, kjer je doma Božja ljubezen in razumevanje, ter 
predvsem medsebojna ljubezen. Tu je prostor, kjer doživljajo Boga in gradijo 
svojo vero vanj.  
     Božič je najlepša priložnost za otroke in starše, da doživijo bližino Boga, ki se 
kot otrok sklanja k nam in nas blagoslavlja. 
 
Prošnje:  
Duhovnik:  

Z molitvijo in s prošnjami slavimo Boga in se mu priporočamo: Pa je prav, 
da ga vedno samo prosimo. Zato smo se danes odločili, da ga skupaj 
slavimo. Odgovarjamo:  Hvalimo in poveličujmo ga vekomaj. 

Bralec:  
Svet, svet, svet,  
Gospod Bog vsemogočni,  
ki je, ki je bil in ki bo prišel. 
Odg.: HVALIMO IN POVELIČUJMO GA VEKOMAJ  
 
Vreden si Gospod, naš Bog,  
da prejmeš  hvalo in slavo 
čast in češčenje.  
Odg.: HVALIMO IN POVELIČUJMO GA VEKOMAJ 
 
Vredno je Jagnje, ki je bilo umorjeno,  
da prejme oblast in božanstvo.  
Modrost in moč, čast in slavo.  
Odg.: HVALIMO IN POVELIČUJMO GA VEKOMAJ.  
 
 
 
Hvalite našega Boga vsi njegovi služabniki  
in kateri se Boga bojite, mali in veliki.  
Odg.: HVALIMO IN POVELIČUJMO GA VEKOMAJ .  

 
Duhovnik:  

Vsemogočni, najsvetejši, najvišji in najzvišenejši Bog, vsako dobro, največje dobro, ki 
si edini dober; Tebi dajemo vso čast, vse poveličanje in vse dobro. Amen.  

 

Uvod v Očenaš 
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Jezus, Božji Sin, najbolj si se nam približal  kot otrok iz Nazareta. Danes te 
prosimo, da se ob tem božiču pomešaš med tiste otroke, ki so vsega siti, 
in se šopirijo v blestečih oblekah, ki jih starši strežejo kot kralje. Morda te 
ti otroci prepoznajo, če boš prišel med njih ubog, umazan, raztrgan, lačen. 
Povej nam, da si prišel, da jih želiš osrečiti preko naše ljubezni.  

 

Uvod v pozdrav miru 
Ni večje svetosti, kot je svetost mater, izmučenih od plenic in nenehnih 
čajev, ki jih je treba pogreti… Moški držijo v rokah svet. Matere držijo v 
rokah večnost, ta pa drži v rokah svet in moške. Vsi pa smo poklicani k 
svetosti. Podajmo si roke, pomagajmo si na tej poti.  

 

O antifona 
O ključ Davidov in žezlo Izraelove hiše,  
ki odpreš pa nihče ne odpre:  
Pridi in reši iz ječe jetnika,  
ki sedi v temi in smrtni senci.  
 
Moja duša…   (če je kaj otrok jim podelimo majhne Jezuščke)        
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BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 2017 
PETI  DAN  

Pastirji in starši  
(primerno za birmance ali drugo skupino) 

20. december 
 
Pripravimo:  Če je možno se dva trije ali več oblečejo v pastirje s klobuki, palicami, 
betlehemskimi lučkami in si najdejo prostor okrog »osnutka jaslic«. Če imajo betlehemske 
lučke lahko začasno pogasnemo luči pri vstopu.  
Dva pastirja se postavita ob ambonu.  
 
Duhovnik:  poklon oltarju….  
Prvi pastir ( bralec)  

K jaslicam so prvi prišli pastirji iz betlehemskih  poljan. Svetloba jih je 
prignala pred štalico – votlino.  V Lukovem evangeliju se na besede 
pastirjev ne odzove otrok, pač pa starši. Luka njihov odziv opiše tako: »In 
vsi, ki so slišali, so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je 
vse te besede premišljevala v svojem srcu.  

 
Drugi pastir 

Pastirji so s svojimi besedami vzpostavili  odnos s starši. Njihovo govorjenje 
staršem tedaj odpre oči; Marija in Jožef prepoznata skrivnost svojega 
otroka, čudež, ki ga je v nem storil Bog.  
Tudi med nami v družini se odpre čudež lepega sobivanja – sožitja, 
ljubezni, se znamo lepo in iskreno pogovarjati. Odprimo svoje srce, da 
slišimo, kaj nam Jezus želi povedati: nam otrokom in staršem.  
 

Duhovnik – začne s križem 

             KRALJA, KI PRIHAJA…  
Po berilu: Glasovi angelski…  
 
 PO EVANGELIJU 
Skupina otrok (birmancev) se zbere okrog mini jaslic. Po možnosti naj sedijo v krogu okrog 
mize na kateri so jaslice (ali drugače), če je le možno tudi prenosni mikrofon.  
 
Prvi  pastir:  

Prav  smo prišli, prijatelji. Ob sveti družini se bomo najlažje pogovarjali o 
družinskem življenju. 
Pogosto mislimo, da mama svojega otroka razume bolje kot kdor koli drug. 
Vendar včasih vsakodnevna skrb za otroka zasenči pogled na njegovo 
skrivnost.  

 
Drugi pastir: 
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Zaradi pričakovanj, ki jih gojijo starši do otroka in upanja, ki ga stavijo nanj, 
prezrejo enkratno v njem. Kot Marija potrebujejo oboje: lastne oči, s 
katerimi gledajo otroka in oči drugih, ki širijo obzorje. 

 
Tretji pastir 

Marija je ohranila besede pastirjev in jih premišljevala v svojem srcu. 
Srečanje s pastirji jo vodi nazaj v lastno srce. To se zgodi tudi pri vsakem 
pravem srečanju z drugim. Poslušamo besede drugega. Z njim govorimo. 
Kasneje o tem premišljujemo. Okušamo besede in iščemo okus, ki so ga 
pustile v našem srcu. In znova premišljujemo, kaj je drugi rekel  in kako naj 
to razumemo .  

 
Četrti pastir 

Srečanje v nas odzvanja tudi pozneje. Njegovo skrivnost  hranimo v srcu in 
po njej prodiramo vedno globlja, v lastno globino, v kateri ne srečamo le 
samega sebe in drugega, ampak tudi Boga.  

 
Peti pastir 

Skoraj ne morem verjeti, da se ob preprostih jaslicah lahko toliko naučimo 
za naše življenje v družini. Marija je ohranila besede angelov in pastirjev v 
svojem srcu in jih »Pregibavala«, kot je to prevedel Martin Luter. Lepi 
božični dogodki so tudi za nas priložnost, da se poglobimo in jih 
premišljujemo, kaj pomenijo za nas.  

 
Duhovnik 

Nekaj let nazaj so mnoge žene, pa tudi možje v zimskem času vezli na 
platno gobeline. Na sprednji strani nastane po tisočih in tisočih vbodih 
lepa podoba. Na zadnji strani pa je totalna zmešnjava, nobenega smisla. 
Neka žena je o tem razmišljala: »Upanje je srce vere. Ko se sprašujemo o 
smislu življenja, se nam pogosto zdi, kot bi gledali zadnjo stran  vezenine. 
Vidimo veliko različnih barv, celo vozle, s katerimi so povezane nitke, ne 
vidimo pa kaj nitke predstavljajo. Podobno zelo težko razumemo smisel 
nekaterih dogodkov v svojem življenju in v življenju družine. V veri in 
zaupanju vsak dan delam, ljubim, čeprav mi mnoge stvari niso jasne. 
Verujem, upam, da bo Bog vsa moja prizadevanja povezal v eno lepo 
celoto«. … 

 
 
 
  
Prošnje -  od dneva 
 
Uvod v Oče naš 

Nebeški Oče, hvala za vsako hišo tu na zemlji, 
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ki je tudi dom. V vsakem domu kakšen otrok najde zavetje.  
Pomagaj nam, da  bomo gradili tudi hiše dobrote in zaupanja, kjer bomo 
mi in tisti, ki pridejo k nam čutili, da si ti naš Oče.  
Oče naš.  
 

Pozdrav miru  
Na pot življenja mi Gospod pošiljaš mnogo ljudi: moje starše, brate, sestre, 
učitelje, sošolce. Po njih me vzgajaš, brusiš, klešeš, da bi postal človek - 
tvoja podoba. Pred teboj jih vse objemam, podeli jim poljub svojega miru 
in ljubezni.  
 

ZAHVALA PO OBHAJILU 
Gospod, popolnoma se izročam v tvoje roke.  
Stori z menoj kar hočeš! 
Ustvaril si me zase.  
Kaj želiš naj storim.  
Ti ustvari svoj načrt z menoj.  
Želel bi biti to kar ti hočeš ,  
vse kar želiš ti od mene narediti.  
Želim iti za teboj .  
Prosim te daj mi moči za moj dan.  
                      ( H. Newman) 

O antifona:  
O vzhajajoči svit večne luči 
in sonce pravice,  
pridi in razsvetli vse ki sedijo v temi in smrtni senci. 
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BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 2017 
ŠESTI  DAN  

Ko Bog zlomi srce, da se mu odpre 
21. december 

Spokorno bogoslužje 
 
Opomba:  vsaka župnija oblikuje spokorno bogoslužje prilagojeno domačim razmeram.   
                    Nekateri imajo bogoslužje brez maše drugi pred mašo. Vsekakor naj  ne izostane  
                    Kralja, ki prihaja…  
 
Običajni vstop s spokorno pesmijo (Usmiljeni Jezus)  
 
Duhovnik poljubi oltar in pozdravi – kakor v Obredniku.  
 

Bralec 1.  
Na začetku adventa smo rekli, da bo naše praznovanje spomina rojstva 
našega Odrešenika tako, kakršno bo naše pričakovanje. Sedaj se pa 
podajmo v tisti kotiček naše vesti, ki je samo naš in božji, kako smo 
pričakovali. Smo naredili vse tisto kar smo obljubili, kar v prvi vrsti od nas 
pričakuje Bog in naša okolica .  
Izaija ga pred dobrimi 700 let pred njegovim rojstvom  imenuje močni Bog. 
Smo mi dovolj močni, da priznamo sebi in svoji okolici, kakšni smo.  
Bog nas čaka.  
Potrebno je, da najdemo začetek klopčiča, s katerim je omotano naše srce. 
Ko to uspemo, bomo lahko sneli lupino, ki nas utesnjuje.  

 
Duhovnik:  Na začetku bogoslužja najprej izpovejmo Vero:  
                    Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika…. 
                     In v Jezusa Kristusa…. 
 
Berila in evangelij – po izbiri 

 

Duhovnik:  
 Kratek  uvod v izpraševanje vesti… 

 
Bralec 2. Boge je postal človek.  
                Kako se  uresničuje moje učlovečenje. Sem pripravljen dopustiti, da  
                v meni zacveti Božja beseda.?  
 
Duhovnik: Kako najti resnično življenje. To se sprašujemo tudi mi: kako bi moje 
življenje uspelo? Kako živeti, da bi lahko rekli, da resnično živimo? Kot nekoč, tudi 
danes ljudje čutijo, da večkrat bolj životarijo, da živijo tja v en dan, da njihovo 
srce ostaja prazno in je njihovo življenje nerodovitno.  To je najbližja pot v 
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depresijo in demenco. Življenje želi rasti, se razcvetati, obroditi. Vsakokrat, ko 
nekaj božjega v sebi zatremo smo zatrli življenje v sebi.  
 
Bralec 3.  

Sem se spravil s svojim »mesom«, svojim telesom, z njegovimi občutki in 
strastmi?  

Duhovnik  
Mnogi želijo doseči učlovečenje mimo svojega mesa. Dosegati želijo velike 
uspehe, vendar živijo le v svoji glavi. Manjka jim rahločutnosti in ničesar 
ne izžarevajo. Ker ne živijo  v telesu, iz njih ne more izhajati življenje za ta 
svet. Drugi mislijo, da lahko živijo le svojo duhovno plat, in se postavljajo 
nad mesom.  Biti želijo le pobožni. Biti želijo zgolj duhovni ljudje. Vendar 
telo brez Duha ostaja nedostopno, zakrčeno, odseva praznino. Božje se 
mora v nas učlovečiti, da v našem obličju lahko zažari Božje obličje.  
Verujem v odpuščanje grehov…  
V tej veri stopimo pred Gospoda. Samo začetek klopčiča naše grešnosti 
načnimo potem pa je njegova  stvar. Ne čakajmo, da bi moral zlomiti naše 
srce s kakšno težko boleznijo ali nesrečo. Bog je Ljubezen. 
…………………….. 

 
Spoštovani! Povabljeni ste k sv. spovedi: (v dveh spovednicah…)  in…. ni treba 
hiteti, saj bomo spovedovali dokler bo treba.  
Med spovedovanjem:  
Nekaj desetk rožnega venca. 
Kralja, ki prihaja. 
 
Uvod v Očenaš – duhovnik  
Pozdrav miru - duhovnik 
 
Po obhajilu. 
Nekaj utrinkov sv. pisma 
 
Zaupaj v Gospoda  z vsem svojim srcem,  
na svojo razumnost pa se ne zanašaj.  
Na vseh svoji potih ga spoznavaj 
in on bo uravnal tvoje steze.  
(iz knjige pregovorov)  
 
O antifona      
O Kralj narodov, vsem zaželeni vogelni kamen, 
ki povezuješ božje in človeško, pridi in reši človeka, 
ki si ga iz prsti naredil . 
             
Moja duša (če gre časovno) 
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BOŽIČNA  DEVETDNEVNICA 2017 
SEDMI DAN  

OTROK IN NJEGOVI STARŠI 
(Primerno za mladino) 

22. dec.  
Cilj:  
Vzbuditi pri otrocih in starših odgovornost staršev  za samostojnost otrok - za čas odhajanja.   
 In pri mladih za samostojno življenje.  
 
Pripravimo:  
Najlepše SP, ki ga slovesno nesemo  v sprevodu. Na primernem kraju stoji slovesni stol, na 
katerega bo sedel Veliki duhovnik, ki bo držal SP v rokah. (Lahko je večji ministrant ali mladinec 
v albi. Eden od otrok bo oblečen v Jezusa (ministrantska obleka).  

 
Vstop: Adventna pesem.  

Nastopajoči gredo pred duhovnikom, počastijo oltar. Duhovnik začne mašo  in zapoje  
KRALJA, KI   PRIHAJA…  
Po berilu : Glasovi angleski….  
 
 EVANGELIJ  
 
Veliki duhovnik, Marija in Jožef, Jezus  in mladi  – bralci se zberejo okrog sedečega Velikega 
duhovnika. Veliki duhovnik drži SP in bere:  

Ko se po končanih praznikih vračajo domov Jezus preprosto ostane v Jeruzalemu, ne 
da bi to povedal svojim staršem. Marija in Jožef njegovo izginotje opazita šele, ko pri 
vračanju prehodita POT PRVEGA DNE. Iščeta ga povsod, pri sorodnikih in znancih. Ker 
ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.  Po treh dneh so ga našli v templju.  
Ko sta ga zagledala, mu je njegova mati rekla:  

MATI: »Otrok, zakaj  si nama to storil. Tvoj Oče in jaz sva te s tesnobo iskala« 
JEZUS: »Kako, da sta me iskala, mar nista vedela, da moram biti v tem kar je mojega Očeta«? 
 
Bralka1.  

Zdi se mi, da je deček prav ravnal, saj je že odraščal. Ali res morajo starši vse vedeti 
kje kdo hodi?  

Bralka 2.  
Toda mati govori o tesnobi,  s katero sta Jezusa iskala. 

Dekle:  
Sem na strani staršev. Lahko si predstavljam starše:  če me do jutranjih ur ni doma 
so zelo zaskrbljeni, zgodilo se je že da so me prišli iskat. Tu pa gre ZA  več dni.  

Fant.  
Pripoved o dvanajstletnem Jezusu v templju je zgovorna za vse starše. Ne želi  jim 
posredovati samo razumevanja za njihove odraščajoče sinove in hčere. Tudi za starše 
velja, da marsičesa, kar jim govorijo njihovi sinovi  in hčere, ne bodo razumeli. Otroci 
navsezadnje ne pripadajo njim, marveč Bogu.  

 (Ostanejo na svojem mestu, dokler duhovnik ne konča) 
 

Duhovnik:  
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Luka zaključi neke vrste konflikt za poročilom, da je Jezus šel z njima v 
Nazaret in jima bil pokoren. Jezus je kot odrasel  vsekakor zapustil svoj 
dom in družino. Odšel je po svoji poti. To pričakuje tudi od svojih učencev.  
Veliko število mladih ostane doma, ker je v »Hotelu mama« najlepše, pa 
tudi najbolj poceni se pride skozi. Vsakdo res najde opravičilo za to. Toda 
že v naravi je tako, da stari izrinejo mladiče iz gnezda, ko so za to godni. 
Gre za njihovo dobro, da lahko sledijo notranjemu klicu iti za klicem, ki je 
pomembnejši  od družinskih odnosov…  

 
Prinašanje darov in prošnje 

1. Koledar -  prinašamo Ti, Gospod, koledar v katerem so imena in rojstni 
dnevi  naših staršev, bratov, sester, prijateljev.  Ob njihovih praznikih se 
jih želim spomniti in za njih moliti. Prosimo… 

 
2. Rokovnik – v rokovnik, si želim zapisovati vse važne dogodke  mojega 

življenja in življenja mojih dragih. Pomagaj mi izpolniti vse kar je moja 
dolžnost.  

 
3. Sveto pismo -  Iz njega naj črpam moč, modrost. Besedo, ki mi jo daješ na 

pot življenja naj bo moje vodilo, da naredim iz mojega življenja tvojo 
mojstrovino.  
 

4. Kruh in vino - hrana za močne. S teboj hočem na pot. Ostani vedno z 
menoj.  

 
Uvod v Očenaš 

Optimizem je najčudovitejša in najcenejša pot za dolgo življenje. K 
optimizmu spada tudi zdrav duh. Ne duh pohlepa, ki se lahko veseli le še v 
udobju in uživanju, v nadutosti in prestižu. Resnično veselje ima globlje 
korenine. Raste iz duha ljubezni. Oče nas ljubi, njemu se izročimo.   (Ph. 
Bosmamns)  
 
Uvod v pozdrav miru 
Če ljubezen ljudi zbliža in ob njej doživljajo smisel življenja in lepote 
stvarstva, se rojeva harmonija. Ob praznikih, ki so pred nami naj bo ta 
harmonija tudi v naših družinah. Zares iskreno si podajmo roke.  
 
O ANTIFONA 

O  KRALJ NARODOV, IN VSEM ZAŽELENI,  
ter vogelni kamen, 
ki oboje združuješ v eno.  
Pridi in reši človeka,  
K i si ga iz prsti naredil.  

 
MOJA DUŠA..                                                          
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BOŽIČNA  DEVETDNEVNICA 2017 
Osmi  dan 

Pastirji oznanjajo veselo novico  
23. dec.  

 
Cilj:  
Ker je samo še kakšen dan pred božičem dajmo močan poudarek na duhovno pripravo  - sv. 
spoved.  Tu se bo zgodil božič – ali se ne bo. Inkarnacija Boga v našem dejanju – v živem 
odnosu, srečanju Božjega usmiljenja.  
 
Pripravimo:  

Nekaj različnih kipcev pastirjev, ki jih bomo namestili k jaslicam, če so že ali pa k mini 
jaslicam, ki smo jih imeli pred dnevi.  

 
Vstop 

Adventna pesem 
Bralci (ministranti) nesejo pastirje pred duhovnikom. Počastijo oltar. Dva bralca z 
angeli pristopita k ambonu.  

 
BRALEC 1    

Danes bomo namestili osebe okrog jaslic. Prvi so se poklonili Jezusu 
pastirji.                                                                         
»In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse kar so slišali in 
videli, tako kakor jim je bilo rečeno.« (Lk. 2,2) (odloži pastirja) 

BRALEC 2 

Pastirji so se vrnili k svojemu delu. Navzven  se pri njih ni nič spremenilo, 
v njih pa se je. Če je pastirska govorica veljala za robato, začnejo pastirji 
zdaj govoriti drugače. Srečanje z Odrešenikom jih je spremenilo.  
Središče obhajanja božiča je srečanje s Kristusom. Bomo čakali, da Bog 
zlomi naše kamnito srce  s kakšno boleznijo, nesrečo, razočaranjem ali pa 
mu ponižno, tiho odpremo vrata svojega srca pri sv. spovedi? To bo živo 
srečanje z božičem.  (odloži pastirja) 

 

Duhovnik:  
              Začne mašo  

uvod v KRALJA , KI PRIHAJA.  

 
Predlog za pridigo 

V zgodovini, ki jo piše Bog ima mesto vsak, tudi najmanjši in najslabotnejši. 
Majhno mesto Betlehem, ki je bilo vedno v senci mogočnega Jeruzalema. 
Bog daje vsakemu človeku - tudi prizadetemu in najbolj slabotnemu - 
njegovo osebno dostojanstvo in poslanstvo. Preprosti pastirji so 
povabljeni na kraj Jezusovega rojstva, da prav oni oznanijo in izpričajo 
veliki dogodek za vse narode.  
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V času, ko so vrednote izgubile vrednost, vse preračunavamo. Kaj se bolj 
splača. Kaj manj stane? Kje več zaslužimo. Tudi darujemo s 
preračunljivostjo. Otroci pričakujejo ljubezen in resnično pozornost, mi jim 
damo igrače, da jih zadovoljimo. Sozakonec pričakuje  resnično in zvesto 
predanost, mi mu naredimo uslugo, da bo mir pri hiši.  
Bogu, ki nas vabi k osebnemu zaupanju in darovanju – mi pa mu damo , če 
imamo čas (?)  eno mašo na teden.  
Pastirji so v Betlehemu srečali Otroka Jezusa. Ko se gre na krstitev pač vsak, 
ki je povabljen, hoče videti novorojenega otroka. Za starše bi bila žalitev, 
če se za otroka ne zmeni, saj s tem ko se daje pozornost otroku se počasti 
tudi starše. 
Morda ste opazili, da je število spovedi pred prazniki zelo upadlo. Ali res ni 
več greha? Pač? Komaj migamo sredi tega grešnega sveta, pogrezamo se 
v močvirje zla in človeške hudobije. Materije je dovolj, samo vere je 
premalo. Posebno osebne vere je premalo. Saj na zunaj še kar nekako 
pokažemo svojo vernost. Da bi mogli stopiti pred svojega Boga, pa se je 
potrebno zazreti v njegovo svetost, da bi mogli dojeti svojo majhnost pred 
njim. Če živimo kot da Boga ni ali mimo njega, potem nimamo kaj.  
Če pa ga želimo doživeti, pa se moramo z njim srečati.  
Pretok Božjega življenja iz obhajila  ni možen, je vmes nekaj kar ovira 
pretok Božje milosti. Beseda se ne more učlovečiti in postati meso našega 
življenja, če je vmes ovira. Tako naša vera nima učinkovitosti, je jalova. 
Pastirji so doživeli srečanje, šli so domov drugačni, polni veselega oznanila. 
Kako bomo mi doživeli božič? 

 
Prinašanje darov in prošnje 
Prinašanje darov naj bo izjemoma tudi prošnja.  
Darove odložimo k jaslicam ali na drugo primerno mesto – za jaslice.  
 
Družinski oče ( na pladnju prinaša slamo)  

Slama se nam zdi nekoristna. Vendar brez slame bi ne bilo kruha. Brez 
kruha ni evharistije. Torej slama spada v jaslice k Jezusu. Prosim za vse 
očete, da bi ob božiču pripravili toplo vzdušje  v družinah, da bi doživeli, da 
je Bog med nami.  

 
Mati     (prinaša piškote) 

Dom. Lepo je, če diši po svežem kruhu, potici, domačih keksih. Še lepše je, 
če diši tudi po ljubezni, toplini, človečnosti, po Bogu, ki nam prihaja po 
dobroti nas vseh. Pridi, Gospod, mi Te pričakujemo.  

 
 
 
OTROK 1 (prinaša pastirčka)  
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Pastirjem srečanje z Otrokom ni rešilo vseh njihovih problemov. Boga pa 
so sredi svojih vsakdanjih skrbi kljub temu zmogli slaviti. Daj tudi nam 
moči, da te bomo vedno z vsem svojim življenjem slavili.  

 
OTROK 2. (prinaša pesmarico) 

Kadar je človek vesel si rad zapoje. V pesmi izrazi svoje veselje. Mnogo je 
lepih božičnih pesmi. Prosim za našo družino in za vse druge, da bi na božič 
našli nekaj časa za tihoto in za pesem, da bi tudi tako začutili božič.  

 

Uvod v Očenaš 
Kadar nosimo v srcu Božjo voljo, potem velja za nas njegova beseda: »Pojdi 
in stori vse, kar je v tvojem srcu. Kajti Gospod je s teboj. »Oče. Ti nas 
pošiljaš k vsem, ki so lačni tvoje ljubezni. Za tiste te prosimo, ki ne bodo 
okušali miru božične noči. Bodi jim blizu. Za njih te prosimo. 

 
Pozdrav miru in sprave 

Stisk roke v tvoji navzočnosti, Gospod, pozdrav  miru v bogastvu 
pričakovanja – hvala za tvoj mir, za vero! Pomagaj nam rasti v veri in dajati 
moč miru vsem, ki so ga potrebni.  

 
BOGATO DOŽIVETJE BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 
VESEL IN BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ .  
ČE BOSTE DOBRO UTRUJENI – BO LEP BOŽIČ! 

 
                                                                                                          

 
Sestavil in preuredil po A.Grunu  p. Tarzicij Kolenko  OFM Conv   
N.B. Če še niste uvedli večerne devetdnevnice,  storite to, pastoralno se splača.   
Pripis: 

- Dnevi niso po vrstnem redu, si lahko prilagodite 
- Vključite čim več  skupin. Najboljše, če skupina sama pripravi bogoslužje,  

pravočasno jim posredujte tekste.   
 

   
 
   


