4. 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.

ADVENT
Božič je pred vrati. Preskrbeti moramo božično drevo... na
štefanovo dobimo obisk, le kaj naj skuhamo... bomo imeli za božič
dovolj piškotov... se mora pralni stroj prav zdaj pokvariti... joj, pa
še plašč mora v čistilnico... Odložimo listo za nakup daril in misel
na opravke. Ko Bog postane človek, ko prestopi mejo in s tem
prestopi naše meje – potem je pomembno vse kaj drugega. In kaj
je pomembno zame?

Po kratki tišini eden od članov družine prebere:

Marija gotovo ni vedno razumela Boga, v katerega je verovala. Pa
je kljub temu izrekla svoj »da« - in je pri tem ostala. »Da« - pa
četudi niso odgovorjena vsa vprašanja, niso odpravljeni vsi dvomi
in še zdaleč ni mogla vedeti vsega... Veruje in ljubi vsemu
navkljub. Ljubiti ne pomeni čakati tako dolgo, da si o vsem
prepričan – ljubiti pomeni poslušati glas srca.

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...

Letošnji adventni čas obhajamo v letu Cerkvenega socialnega nauka pod
geslom: »Pravičnost v ljubezni!«

Ne gre za to, da revežu damo kaj, česar ne potrebujemo, gre za
to, da ga sprejmemo v svoje življenje. Odkrito je treba priznati, da
socialnega vprašanja ni mogoče rešiti z božičnimi darili za revne.
Ubogi ima željo po tem, da bi prišel do svojega dostojanstva. Da
bi se zavedel, da je človek kot vsi drugi, da ima pravico živeti in
upati. Treba mu je omogočiti, da bo sam skrbel zase in za svoje;
ne se zadovoljiti s tem, da mu damo v odprto dlan drobiž, ki smo
ga za pomiritev vesti vzeli iz denarnice. Z njim moramo deliti
njegovo trpljenje, njegove želje in njegove radosti. Odpreti mu
moramo svoje srce. To pomeni zares ljubiti.

Prebere oče: Razum brez Boga je lažniv. Nesposoben je, da bi
našemu življenju dal smisel. Tehnologija nam laže. Pravi, da nam
je na uslugo, dejansko pa nas izkorišča in zasužnjuje. Denar nam
laže. Govori, da lahko v vsem zadošča in da nas lahko osvobodi,
dejansko pa nas uklepa in ponižuje. Obrnimo hrbet tem žalostnim
lažem. Vrnimo svetu zavest o Bogu in veselje, ki ga prinaša
ljubezen. Očenaš, Zdravamarija…
Vsak izmed družinskih članov pove prošnjo s svojimi besedami, drugi
odgovarjajo: prosimo te, usliši nas!

Iz evangelija četrte adventne nedelje – Lk 1,26-38 (prebere oče ali mati):

V šestem mesecu 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, obdarjena z milostjo, 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 je rekla:
»Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In
angel je šel od nje.

Voditelj molitve moli naslednjo molitev:

Iz pisma apostola Pavla Korinčanom:
»Kdor ima namreč dobro voljo, je
dobrodošel s tistim, kar ima, ne glede na
to, česar nima. Ne gre namreč za to, da
bi drugi dosegli olajšanje, vi pa bi živeli v
stiski. Za enakost gre. V sedanjem času
bo vaše obilje lajšalo njihovo pomanjkanje, da bo tudi njihovo obilje lajšalo vaše pomanjkanje«

(2 Kor 8,12-14).

Slava Očetu in Sinu…

