
Družinsko bogoslužje   na 4. adventno 
nedeljo   

Na mizi je križ. Poleg križa je  adventni venec. Po začetnem uvodu nekdo iz 
družine prižge četrto  adventno svečo(prve tri  že gorijo). Pred začetkom 
bogoslužja pripravimo podobo ali kip Marije. To bomo potrebovali takoj na 
začetku bogoslužja. Po prošnjah pa bomo potrebovali še Sveto pismo, rožo, 
ki je lahko živa ali narisana, jasli, ki naj bodo narisane brez Jezuščka in 
odejico. 

Zapojmo pesem: Je angel Gospodov…. 

Med pesmijo eden od otrok drži kip ali sliko Marije v rokah. Ko je končana 

pesem, nekdo iz družine prižge četrto svečo na adventnem vencu, potem 

začne voditelj:  

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Nato otrok prebere: 

Otrok: Kako si lepa, Marija. Veliko veselja si prinesla na svet. Jezusa. Tudi nam 

hočeš pomagati, da bomo svojim bližnjim vedno prinašali Jezusa. Otrok položi 

sliko ali kip Marije k adventnemu vencu in vsi nekaj časa premišljujemo. Po 

kratkem molku molimo: 

Vsi:  Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil 
v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. 
Žal mi je, zelo mi je žal. 
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite 
zame Boga, nebeškega Očeta. 

Voditelj:  Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas 
privedi v večno življenje.  Vsi: Amen. 

Voditelj:  Gospod, usmili se.  Vsi: Gospod, usmili se. 
Voditelj:  Kristus, usmili se.  Vsi: Kristus, usmili se. 
Voditelj:  Gospod,  usmili se.  Vsi: Gospod, usmili se. 



Voditelj:  Molimo.  Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje 
svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem 
trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po našem Gospodu, Jezusu 
Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje 
vekomaj. Vsi: Amen 
 
Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Luku 

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek 

(Lk 1,26-38) 

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, 
zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo 
ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, 
Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, 
kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si 
milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo 
velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in 
njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« 
Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo 
obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin. Glej, 
tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec 
njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« 

Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji 
besedi!« In angel je šel od nje. 

Vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 

Prošnje 
Voditelj:  Bratje in sestre! Marija je na Božje povabilo velikodušno odgovorila,   
naj se zgodi, kakor hoče Bog. Tudi mi prosímo našega nebeškega Očeta, da bi 

prav spoznavali njegovo voljo in bi jo bili pripravljeni izpolnjevati: 



1. Dobri Bog, pomagaj nam, da se skrbno pripravimo na praznovanje 
Jezusovega rojstva. 

2. Dobri Bog, naj te ljubimo kakor Marija in živimo kakor je tebi všeč.  
3. Dobri Bog, prosimo te za vse mame. Naj bodo plemenite in dobre 

kakor Jezusova Mari Marija. 
4. Dobri Bog, prosimo te, da bi znali opaziti tiste, ki so žalostni, 

osamljeni in trpijo. Naj jim praznike polepšamo s pozornostjo in z 
dobroto. 

5. Dobri Bog, prosimo te za ljudi, ki doživljajo stisko zaradi bolezni 
koronavirusa. Naj v tej stiski spoznajo, da jih imaš rad. 

6. Dobri Bog, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za 
bolnike in jim pomagali. 

7. Dobri Bog, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da 
bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. 

Vsak lahko doda svojo prošnjo. 

Voditelj: Bog, naš Stvarnik! Po tvojem načrtu se je tvoj Sin Jezus Kristus 
učlovečil, postal naš brat in Odrešenik. Z njim je sodelovala njegova mati 
Marija. Po njeni priprošnji naredi tudi nas za sodelavce odrešenja. Po 
Kristusu, našem Gospodu.. Vsi: Amen 

Sedaj prvi družinski član prime v roko Sveto pismo 

Prvi družinski član: Marija je premišljevala Božjo besedo. Tudi mi to želimo, 

zato polagamo pred Marijo Sveto Pismo. Položi sveto pismo pred Marijino sliko 

ali kip. Drugi družinski član ima v roki rožo in govori: 

Drugi družinski član: Ni vedno lahko živeti, kot nas uči Bog. Vedno pa to prinaša 

mir in veselje. Ta roža je znamenje tega veselja in miru. Položi rožo pred Marijin 

kip ali sliko. Tretji družinski član drži v rokah jasli brez Jezuščka  in govori:  

Tretji družinski član: Marija je položila Jezusa v jasli. Naj bodo te jasli znamenje 

naših src, ki pričakujejo in želijo sprejeti Jezusa. Položi tudi jasli pred Marijino 

sliko ali kip. Četrti družinski član ima v rokah odejo in govori: 

Četrti družinski član: Otroka, ki se rodi, toplo povijejo. Bolj kot plenice in odejo 

pa otrok potrebuje ljubezen in nežnost. Naj bo ta odeja znamenje naše ljubezni in 

nežnosti do Jezusa. Položi tudi odejo pred Marijino sliko ali kip.  



Voditelj: Marija je angelu odgovorila: Zgodi se mi po tvoji Besedi. Te 

besede molimo v vsakem očenašu. Izgovorimo jih sedaj v tej molitvi z 

veliko vero in ljubeznijo. 

Vsi skupaj: Oče naš…. 

Voditelj:  Molimo.  Vsemogočni Bog, čim bliže je praznik našega odrešenja, 

tem bolj naj napredujemo v gorečnosti, da bomo vredno obhajali skrivnost 

rojstva tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.Vsi: Amen. 

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje 

vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 

Zapojemo lahko še  pesem: Čast bodi Očetu…. 

 

 


