
BLAGOSLOV  JASLIC  IN  DOMA
* 24. decembra zvečer
* lahko še na Silvestrovo (31. decembra 2022) 
* in na večer Svetih 3. kraljev (5. januarja 2023)
Družinske jaslice in naš dom (stanovanje, hišo...) vsako leto blagoslovimo.
Za molitev se družina zbere na božični večer (na Silvestrovo, na večer pred
Svetimi tremi kralji) ob  jaslicah. Vzemimo si čas za lep družinski obred.
Pripravimo  blagoslovljeno  vodo  (Lahko  tudi  oglje  in  kadilo,  prižgemo
ogeljček in naložimo kadilo.) V cerkvi je na razpolago blagoslovljena voda
pa tudi ogeljček in kadilo. Predlog za blagoslov je na tem listu, lahko pa ta
obred oblikujete po svoje. 

Božična pesem. Npr. Sveta noč

Naredimo križ: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14)
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je
bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili
popisovat,  vsak  v  svoj  rodni  kraj.  Tudi  Jožef  je  šel  iz  Galileje,  iz  mesta
Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz
Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila
noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je
sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo
prostora. 
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji
čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo
so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam
veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil
Odrešenik,  ki  je  Mesija,  Gospod.  To vam bo v znamenje:  našli  boste  dete,
povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške
vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir
ljudem, ki so mu po volji.« 

Uvod: Nocoj še posebej čutimo Jezusovo bližino in ljubezen. Polni
veselja, da je Jezus med nami, prosimo:

1.  Jezus,  hvala  za  našo  družino.  Prosimo  te,  da  bi  se  dobro
razumeli, si pomagali in znali drug z drugim potrpeti.

Vsi rečemo: Prosimo te, usliši nas.
2.  Naj  najdejo  politiki  in  odgovorni  pot  do  miru  v  Ukrajini,
medsebojne sprave in popravila razdejanih stanovanj, bolnišnic ,
šol. Naj se strasti umirijo.  

3.  Za  naše  sorodnike  in  prijatelje,  posebno  vse  bolne  in
preizkušene. Jezus, blagoslovi  jih z zdravjem in mirom.  
4. Naj kot družba napredujemo v medsebojnem spoštovanju. Naj
se  težave  naše  družbe  rešujejo  z  modrostjo.  Naj  župani  s
sodelavci v prihodnjih letih naredijo veliko dobrega za skupno
dobro. 
5. Za našo župnijo, blagoslovi vse ljudi, ki v njej prebivamo. Naj
se bolj in bolj čutimo odgovorne za versko življenje župnije.  

6. Jezus, prosimo te tudi za naše pokojne in tudi za vse, ki umrli v
nesrečah, vojnah in osamljeni. Naj se večno veselijo tvoje družbe.

Lahko dodamo tudi osebne prošnje....

Molimo:  Oče naš..., Zdrava Marija..., Slava Očetu...

En član družine moli blagoslov: (na božični večer)

Nebeški  Oče,  ti  si  nas  ustvaril.  Po  tvoji  dobroti  in  previdnosti  smo
zbrani  skupaj.  Nocoj  se  tega  še  posebej  veselimo in  smo  srečni,  da
praznujemo rojstni dan tvojega Sina Jezusa. Priznavamo ga za svojega
Boga in Odrešenika in te skupaj z njim slavimo. Prosimo te, blagoslovi
te  jaslice,  našo družino in  dom.  Naj  bo kraj  veselja in miru.  Naj  v
našem  domu  vladajo  ljubezen,  potrpežljivost  odpuščanje  in  veselje.
Podeli  nas  dušno  in  telesno  zdravje.  Tvoj  blagoslov  naj  nas  vedno
spremlja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Božična pesem. Npr. Glej zvezdice božje 
Pokropimo  jaslice  in  stanovanje  z  blagoslovljeno  vodo.  Lahko  tudi
pokadimo. Pojemo pesmi ali molimo, npr. desetko rožnega venca. 

Na Silvestrovo:
Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za
vse prejete darove in vsak trenutek življenja. Bilo je težko leto, posebno
za ukrajinski narod in za narode ruske države, ki še vedno ne najdejo
izhoda iz vojne v mir.  Vse to darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi
nas  in  naš  dom v  letu  2023,  da  bo  na  svetu  mir in  da  bomo znali
dogovoriti  na  tvoje  pobude  miru,  vere,  ljubezni,  odpuščanja.  Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Na večer Svetih treh kraljev
Dobri  Oče,  rojstvo  tvojega  Sina  nam je  vlilo  novih  moči  za  vsakdanje
življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja
tvoja ljubeča roka tudi v preizkušnjah. Naj po zgledu Svetih treh kraljev
znamo videti znamenja časa in tako živeti, da bo naša vera močna, naša
srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.  

 Na vhodna vrata napišemo 20+G+M+B+23 ali nalepimo nalepko.


