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Cetrta 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:
Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu,
mojem zveličarju. Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej
me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto. Iz roda v rod izkazuje usmiljenje vsem, ki
mu zvesto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki
so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je
nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim
očetom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh
njegovih potomcev. (prim. Lk 1,46-55)
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, je moč Njegovega usmiljenja. Pustimo se ji
voditi, njej, ki je Mati, Mama, ki zna voditi. Pustimo se torej voditi
njej v tem adventu – v času pričakovanja in dejavne budnosti.

Prebere oče ali mati:
Pismo Hebrejcem 10,5-10
Zato ob svojem prihodu na svet pravi: »Daritve in žrtve nisi hotel,
a telo si mi pripravil; žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile
všeč. Tedaj sem rekel: ‚Glej, prihajam – o meni je pisano v knjigi –
da izvršim, o Bog, tvojo voljo.‘« Poprej je rekel: »Daritev in žrtev,
žgalnih daritev in daritev za greh, kakor se po postavi darujejo,
nisi hotel in ti niso bile všeč«; nato pa je rekel: »Glej, prihajam,
da izvršim, o Bog, tvojo voljo.« Prvo odpravlja, da postavi drugo.
Po tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni
enkrat za vselej.

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

Misel papeža Frančiška za jubilejno leto:
Obračam se k Materi Usmiljenja. Milina njenega
pogleda naj nas spremlja v tem svetem letu, da
bomo lahko vsi odkrili veselje Božje nežnosti.
Razen Marije ni nihče spoznal globine skrivnosti
učlovečenega Boga. V njenem življenju se je vse oblikovalo ob
navzočnosti učlovečenega usmiljenja. Mati Križanega in Vstalega
je vstopila v svetišče Božjega usmiljenja, ker je v globoki
notranjosti bila soudeležena pri razodetju njegove ljubezni.
Ker je bila Marija izbrana za Mater Božjega Sina, jo je Očetova
ljubezen od vekomaj pripravila, da je postala skrinja zaveze med
Bogom in ljudmi. V svojem srcu je ohranila Božje usmiljenje v
popolnem sozvočju s svojim sinom Jezusom. Njena hvalnica na
pragu Elizabetine hiše je bila posvečena usmiljenju, ki sega »iz
roda v rod« (Lk 1,50). Tudi mi smo bili navzoči v teh preroških
besedah device Marije. To nam je v tolažbo in podporo, ko
vstopamo v sveto leto, da bi izkusili sadove Božjega usmiljenja.

Zmolimo desetko rožnega venca: Ki si ga devica v obiskanju Elizabete
nosila!

Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s svojimi besedami, drugi
odgovarjajo: prosimo te, usliši nas!
POBUDA ZA DRUŽINO
Mati Terezija iz Kalkute je v svojih srečanjih z ljudmi, posebno
mladimi, vedno znova poudarjala: "Kje se začenja ljubezen?
Doma! Naučimo se ljubezni v naši družini. V naši lastni družini
imamo morda zelo uboge ljudi in jih sploh ne opazimo. Nimamo
časa, da bi se jim nasmehnili, nimamo časa, da bi se drug z
drugim pogovorili … Naredite iz vašega doma in vaše družine
drugi Nazaret, kjer vladajo ljubezen, mir, veselje in edinost …
Ljubezen se začenja doma in traja doma in tam je njeno
neomejeno področje."

Slava Očetu in Sinu…

