Molitev ob adventnem vencu
Zvečer se vsa družina zbere ob adventnem vencu. Ob adventni venec postavimo kipec Marije
Brezmadežne ali pa kar jaslični figurici Marije in Jožefa, lahko tudi oslička. Prižgemo primerno število svečk
na adventnem vencu (prvi teden eno, drugi teden dve itn.).
Pesem:
Prva (druga, tretja, četrta) svečka zagorela nam na vencu je lepo,
vsemu svetu zdaj prepeva: Kmalu Jezus rojen bo!
Bog prihaja spet na zemljo, svoje mu srce odpri.
Čakaj, čakaj ga ljubeče, vero v srcu si prižgi!
Vsi se pokrižamo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Voditelj: Skupaj z Marijo in Jožefom pričakujemo rojstvo malega Jezusa. Prosimo ju, naj nam pomagata,
da bomo odprli svoja srca in hrepeneli po Jezuščku z ljubeznijo in veseljem kakor onadva.
Vsi:
O GOSPA MOJA, o Mati moja, tebi se vsega darujem.
In da se ti vdanega izkažem, ti danes posvetim
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest.
Amen.
O SVETI JOŽEF moj predragi, stopi v hišo, varuh blagi,
če kaj manjka , le poglej in nam preskrbi ti odslej.
Če pa vidiš v hiši moji nekaj, kar ti ni po volji,
in če je kaj, kar je odveč, ti poberi in vrzi v peč!
Amen.
Namesto teh molitev lahko molimo desetko rožnega venca:
Oče naš …
Zdrava, Marija … 10 ×
Slava Očetu …
Pesem:
Pridi k nam, Gospod, pridi k nam (3 ×), pridi, Gospod, naš Bog!
Vsi te čakamo …
Sami smo, Gospod …
Ti si naše vse …
Voditelj prebere odlomek iz Svetega pisma.
Pesem: Poslušajte, vsi ljudje …
Sveti Jožef, prosi za nas! Sveta Marija, prosi za nas!
V imenu Očeta …

Napoved Jezusovega rojstva (Lk 1,26–38)
26 V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, 27 k devici, zaročeni z možem,
ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 28 Angel je vstopil k njej in rekel:
"Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!" 29 Pri teh besedah se je vznemirila in
premišljevala, kakšen pozdrav je to. 30 Angel ji je rekel: "Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
31 Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. 32 Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida 33 in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in
njegovemu kraljestvu ne bo konca." 34 Marija pa je rekla angelu: "Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam
moža?" 35 Angel ji je odgovoril: "Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo
tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. 36 Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v
starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. 37 Bogu namreč ni nič nemogoče."
38 Marija pa je rekla: "Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!" In angel je šel od nje.
ali
Marija obišče Elizabeto (Lk 1,39–47.56)
39 Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. 40 Stopila je v Zaharijevo
hišo in pozdravila Elizabeto. 41 Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem
telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha 42 in je na ves glas vzkliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med
ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! 43 Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
44 Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo.
45 Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!"
46 In Marija je rekla: 47 "Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku."
56 Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
ali
Rojstvo Jezusa Kristusa (Mt 1,18–24)
18 Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta
prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. 19 Njen mož Jožef je bil
pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. 20 Ko je to premišljeval, se mu je
v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: "Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar
je spočela, je namreč od Svetega Duha. 21 Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo
odrešil grehov." 22 Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: 23 Glej, devica
bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. 24 Ko se je Jožef
zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi.

