
 

* Psalm božične devetdnevnice 

 
Molivec (v nad. M. - Molivec je običajno oče ali mama): Kralja, 

ki prihaja, pridite molimo! 
Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Veseli se, Sionska hči, in raduj se, hči 

Jeruzalemska, glej, tvoj Gospod bo prišel in tisti 

dan bo velika luč in gore bodo sladkost rosile in 

griči bodo cedili mleko in med, ker bo prišel veliki 

prerok in on bo prenovil Jeruzalem. 

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Glej, prišel bo Bog in človek iz Davidove hiše, 

da sede na prestol: in videli boste, naše srce se bo 

radovalo.  

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti 

Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in gospodoval 

bo od morja do morja in od reke pa do kraja 

vesoljne zemlje. 

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal: 

če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo 

zakasnil.  

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Prišel bo Gospod kakor deţ pada na plano; in v 

njegovih dneh bo izšla pravica in miru obilnost; in 

molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu 

bodo sluţila. 

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Rodilo se nam bo Dete, močni Bog ime bo 

njegovo, sedel bo na prestolu Davida Očeta in 

gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami. 

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

M. Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo 

izšel vladar Izraelov in njegov izhod bo kot ob 

prvih dneh večnosti in poveličan bo sredi vesoljne 

zemlje, in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal. 

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

Skupaj ponovimo: Kralja, ki prihaja, pridite 

molimo! 

M. Molimo! Dobri Bog, vsako leto nas 

razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. 

Daj, da ga bomo tudi letos sprejeli kot tvojega 

Sina in našega Odrešenika. Po Kristusu našem 

Gospodu.  

Vsi: Amen. 

 

 

 

 

ADVENTNO POVABILO 2011 

V DNEH DO BOŽIČA, 

V BOŽIČNI DEVETDNEVNICI 

Ţupnije Vipava 

 

DRUŽINSKA MOLITEV 

Z ZAHVALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ ker Odrešenik prihaja – tudi zame; 

☺ ker nam ni vseeno, da bi šel letošnji boţič mimo 

nas, mimo naše druţine; 

☺ ker so v adventu, pred prazniki v današnjem času 

izjemno pomembni trenutki tišine, trenutki vere, 

trenutki za Boga; 
(prim. papeţ  Benedikt XIV. ob razstavi adventnih običajev, 

5.12.2011, www.druzina.si) 

☺ ker nas otroci, ko govorijo Bogu, kličejo nazaj k 

preprosti iskrenosti - 'Obrnimo se na Boga Očeta z 

otroškim zaupanjem' (sveti oče na splošni avdienci v sredo 

7.12.2011 – www.druzina.si) 

☺ ker je vsaka krščanska druţina cerkev v malem; 

☺ ker druţine ţivimo in rastemo v  ţupnijskem 

občestvu; 

☺ ker nas povezuje vera v Kristusa Odrešenika. 

  

 



 

 

POVABLJENE DRUŢINE, 

DA TUDI LETOS 

poleg bogosluţja devetdnevnice 

vsak večer do boţiča 

 

V DRUŽINSKI VEČERNI MOLITVI 

pripravljamo Gospodovo pot. 
(* Dodan je psalm  

boţične devetdnevnice, 

lahko vključimo adventne pesmi,..) 

 

MOLITVI DODAMO ŠE 

 

ZAHVALO tega dne: 

z otroci se pogovorimo, za kaj bi se  

ob sklepu posameznega dne zahvalili. 
 

 

ZAHVALO? 

 

Da: 

-  ker imamo vsak dan toliko razlogov, da se 

zahvalimo;  
 

(Dr. Karel Gržan je v marcu 2011 na predavanju v Vipavi 

med drugim dejal, da že vsak dan zjutraj, ko vstanemo, 

lahko takoj naštejemo najmanj sedem  'stvari', za katere 

smo lahko Bogu hvaležni.)  

- ker na to radi pozabljamo; 

- ker bomo svoje zahvale izročili 

Novorojenemu Odrešeniku. 

 

ZAHVALI lahko sledi tudi PROŠNJA. 

 

Zahvalo (in prošnjo) nato skupaj z otroki 

zapišemo na zvezdo, ki jo oddamo v kapeli Sv. 

Barbare v ţupnijski cerkvi.  

 

 

Kot  so zvezde zaţarele v boţični noči,  

kot so lani sijale prošnje Novorojenemu, 

bodo zvezdice zahval lahko dragocenost  

letošnjih jaslic v naši ţupnijski cerkvi. 

Dana nam je priloţnost sooblikovati naše 

skupne ţupnijske jaslice. 

  

 

 

K molitvi povabljene družine 

z otroki vseh starosti ! 
 

Seveda tudi k izdelovanju zvezdic zahval 

(oddamo nepodpisane…) – 

ŠE POSEBEJ POVABLJENE 

DRUŽINE Z MANJŠIMI, TUDI 

PREDŠOLSKIMI OTROKI. 

 

VSI OSTALI ŽUPLJANI pa povabljeni, 

da zmolite doma vsak večer devetdnevnice 

eno desetko rožnega venca za mlade 

družine v župniji. 

 

 

 
 

Zvezde so lahko poljubnih velikosti, oblik in 

materialov (eko materiali,…). 

Nanje lahko kaj narišemo.. 

Lahko so večje (izrezane iz  formata A4), ker je 

nebo nad jaslicami res ogrooomno - prostora ne bo 

zmanjkalo (pa še laţje  bomo z otroki prepoznali 

'naše' …). 

Druţina lahko za vsak večer oblikuje eno  zvezdico, 

lahko vsak otrok svojo… 

(Zvezde lahko starši z otroki pripravimo/izdelamo 

že na današnjo, 3. adventno nedeljo, če je med 

tednom težje…) 


