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PRVI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

V imenu prihajajočega Jezusa vas vabimo k skupni molitvi in naj vas spremlja moč 

njegovega blagoslova. 

 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo. 

Veseli se, hči sionska  

in raduj se, hči jeruzalemska!  

Glej, Gospod bo prišel, tisti dan bo 

velika luč in gore bodo sladkost rosile. 

Griči bodo cedili mleko in med,  

ker bo prišel veliki prerok  

in on bo prenovil Jeruzalem.  

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 
 

 

 

 

Zahvaljen, Gospod, 

za spodbudo k čuječnosti. 

Če boš prišel zvečer, 

nas boš našel dremave. 

Če prideš opolnoči, 

bomo še na plesišču. 

Ko potrkaš ob petelinjem petju, 

nas bo vsrkavala vase toplota 

mehke postelje. 

In če prideš ob zori, 

bomo nejevoljni, 

da nas budiš iz sna. 

Vseeno pridi kadar koli. 

Pričakujemo te grešni, 

da nas obsiješ s svojo svetlobo. 

 

 

 

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... 

 

Prosi za nas sveta božja porodnica. 

– Da postanemo vredni obljub 

Kristusovih. 

 

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 Kristusu, 

našem Gospodu. Amen. 

 

 

 



 
2 BOŽIČNA DEVETDNEVNICA  OFS 2021   

DRUGI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

Naši družini in vsem prijateljem pomagaj doživeti milost resničnega srečanja s Teboj v 

zakramentu spovedi in lepem božičnem praznovanju.  

 

 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo.  

Glej, prišel bo Bog in človek  

iz hiše Davidove, da sede na prestol;  

in videli boste,  

vaše srce se bo radovalo.  

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 

 

 

 

 

Ko svet iz luči dneva  

prehaja v temo noči,  

smo zbrani v molitvi  

in kličemo Kristusa. 

On je luč,  

ki razsvetljuje temine sveta. 

Kličemo ga, da bi kakor  

ognjeni steber ob izhodu iz Egipta 

vodil svoje ljudstvo s svojo 

navzočnostjo in razjasnil mrak, 

uničil greh in nam pokazal  

žarečo luč svojega obličja. 

 

Kakor gleda Oče v vsakem človeku 

svojega Sina, Prvorojenca med 

mnogimi brati, tako naj Frančiškovi 

bratje in sestre v svetu sprejemajo vse 

ljudi ponižno in vljudno kot 

Gospodov dar in Kristusovo podobo. 

(prim. Vodilo, člen 13) 

 

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... 

 

Prosi za nas sveta božja porodnica. 

– Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

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 Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
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TRETJI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

Ostani z nami, Gospod, kajti dan se že bliža zatonu; razsvetli naše oči, da te 

spoznamo, varni vodnik na naši poti. 

 

 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo.  

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.  

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 
 

 

 

Slavimo te, Kristus,  

Božja Beseda, luč od luči brez začetka, 

ti si razpršil vse temine  

in jih spremenil v luč; 

razsvetlil si našega duha  

in vlil modrost v naš um. 

V tebi, ki si luč, vidimo luč.  

Po tebi, ki si luč, postajamo luč. 

Tebe naj v modrosti opevajo naša srca: 

tebi in Očetu in Svetemu Duhu čast in 

slava v Cerkvi zdaj in na veke vekov. 

Amen. 

 

Kot priče prihodnjih dobrin so 

Frančiškovi bratje in sestre dolžni,  

da se zaradi poklica, ki so si ga izbrali, 

trudijo za čistost srca.  

Tako naj postanejo svobodni  

za ljubezen do Boga  

ter do bratov in sester.  

(prim.Vodilo, člen 12) 

 

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... 

 

Prosi za nas sveta božja porodnica. 

– Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

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 Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 

 

 

 

 



 
4 BOŽIČNA DEVETDNEVNICA  OFS 2021   

ČETRTI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

Naša molitev, Gospod, naj se dviga kakor kadilo; naše dvignjene roke pred teboj naj 

bodo kot večerna daritev. 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo.  

Glej, Gospod se bo prikazal  

in ne bo nas varal,  

če bo odlašal, čakaj,  

ker prišel bo in se ne bo zakasnil.  

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 
  

 

Berilo iz Knjige preroka Izaija 

Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in 

Gospodovo veličastvo je vzšlo nad 

teboj. Kajti glej, tema pokriva zemljo in 

megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja 

Gospod in njegovo veličastvo sije nad 

teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, 

kralji k siju tvoje zarje.  

Za luč podnevi ti ne bo več sonce in za 

mesečino ti ne bo svetila luna, temveč 

bo Gospod tvoja večna luč, tvoj Bog bo 

tvoje veličastvo. Tvoje sonce ne bo več 

zašlo, tvoja luna ne bo več pobrana, 

kajti Gospod bo tvoja večna luč, končani 

bodo dnevi tvojega žalovanja.  

Božja beseda.  

 

… Oznanjevalci popolnega veselja 

(Frančiškovi bratje in sestre) naj ob vsaki 

priložnosti skušajo drugim prinašati 

veselje in upanje …  

(prim, Vodilo, člen 19) 

 

 

 

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... 

 

Prosi za nas sveta božja porodnica. 

– Da postanemo vredni obljub 

Kristusovih. 

 

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 Kristusu, 

našem Gospodu. Amen. 
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PETI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

 

V tebi je vir vsega življenja in v tvoji luči nam vse postaja svetlo. Ohrani svojo 

naklonjenost njim, ki te poznajo in poštenim v srcu svojo pravičnost. 

 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo.  

Prišel bo Gospod, kakor pade dež na 

plano;  

in v njegovih dneh bo izšla pravica  

in miru obilnost;  

in molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa 

ljudstva mu bodo služila.  

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 
  

 

Advent nas želi voditi v notranji 

prostor miru, v katerem se na božič v 

nas rodi Kristus. Molčeče srce je tudi 

kraj, kamor se umaknemo, da bi molili.  

Sveti Anzelm nam svetuje: "Hej, 

človek! Otresi se malo svojih skrbi, 

odkrižaj se za hip svojih burnih misli. 

Odvrzi sedaj moreče skrbi, otresi se 

svoje naporne zaskrbljenosti. Posveti se 

malo Bogu in odpočij si malo v njem. 

Reci Bogu: 'Iščem tvoje obličje! 

Gospod, moj Bog, pouči moje srce, kje 

in kako naj te išče, kje in kako naj te 

najde.'" 

 

O Bog, Oče luči, 

stvarnik sonca in vseh zvezd, 

vir razumnosti in vere, 

daj, da bo vse ljudi 

spodbujal Sveti Duh 

in te bodo iskali z iskrenim srcem 

ter videli tvoje rešenje, 

ki si ga pripravil pred vsemi narodi. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

 

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... 

 

Prosi za nas sveta božja porodnica. 

– Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

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 Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
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ŠESTI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

 

Vse možnosti imamo, da advent doživimo kot spreobrnjenje. Spreobrnjenje ne 

pomeni samo poboljšanja, ampak predvsem, da se trdno oklenemo Boga. Spet 

postanimo preroki, ki so oživili svoje preroštvo v doživetem srečanju z Resnico. 

 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo. 

Rodilo se nam bo Dete,  

močni Bog bo njegovo ime.  

Sedel bo na prestol očeta Davida in 

gospodoval bo;  

njegova oblast bo na njegovi rami.  

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 

 

O Kristus, oči naše duše so oslepljene, 

zato prihajamo k tebi in ti kličemo: 

ti si bleščeča luč za tiste, ki so v temi. 

Ti, Prijatelj vseh ljudi, 

ti, ki prenašaš vse krivde  

in pričakuješ naše kesanje, 

usmili se nas. 

Osvobodi nas sovražnikovih prevar, 

da ti bomo mogli služiti,  

kakor ti ugaja, 

in hoditi v luči. 

Ti, ki si Bog in z Bogom Očetom  

in tvojim Svetim Duhom 

kraljuješ na vse veke vekov. Amen. 

 

Z vsemi ljudmi dobre volje so, 

Frančiškovi bratje in sestre, 

poklicani graditi bolj bratski in 

evangeljski svet, da bi se dopolnilo 

božje kraljestvo. 

Zavedajo naj se, da vsakdo, 

»ki sledi Kristusu, popolnemu Človeku, 

sam postaja vedno bolj človek«. 

(prim. Vodilo, člen 14) 

 

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... 

 

Prosi za nas sveta božja porodnica. 

– Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

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 Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
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SEDMI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

Molimo, da bi znali prav slišati Božji glas, prepoznati Božjo voljo in prositi za prave 

stvari. Tako bomo imeli tudi pogum sprejeti Božjo voljo in bomo znali po njej živeti. 

Božja Mati Marija pa naj nam bo s svojim zgledom luč na tej poti. 

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen.  

 

Zmolimo desetko rožnega venca:  

…ki si ga Devica od Svetega Duha 

spočela 

 

Oče naš… 

 

Zdrava Marija..., ki si ga Devica od 

Svetega Duha spočela 

 

Slava Očetu… 
 

 

Bog je postal človek v Jezusu Kristusu, 

da bi tudi mi zbrali pogum in se 

učlovečili. Bog nam v učlovečenju 

svojega Sina pokaže, kako v resnici 

postaneš človek. Tudi mi moramo 

sestopiti na zemljo, v svojo lastno 

zemeljskost. Bog je postal človek v 

betlehemskem hlevu. Naše učlovečenje 

se zgodi sredi vsakodnevnega vrveža. 

Vse, kar počnemo v svojem vsakdanu, 

naj razsvetli in napolni Božja luč.  

Postati človek pomeni, da znova 

postanemo otroci, da najdemo stik z 

Božjim otrokom v sebi. Božji otrok v nas 

dobro ve, kaj je za nas prav. 

 

V svojih družinah naj Frančiškovi bratje 

in sestre živijo v Frančiškovem duhu 

miru, zvestobe in spoštovanja življenja. 

Prizadevajo naj si, da bodo znamenje v 

Kristusu že obnovljenega sveta.  

(prim. Vodilo, člen 17) 

 

 

 

Kralja, ki prihaja - pridite, molimo. 

Betlehem, mesto najvišjega Boga,  

iz tebe bo izšel vladar Izraelov  

in njegov izhod bo  

kot v prvih dneh večnosti  

in poveličevan bo sredi vesoljne zemlje  

in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal. 

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!  

 

Zapojmo: 

Poslušajte vsi ljudje,  

sveti Jožef v mesto gre. 

Sveti Jožef in Marija  

gresta v mesto Betlehem. 

 

Ko pa v mesto prideta,  

prenočišča iščeta. 

Oj ti mesto betlehemsko,  

da nas nočeš prenočit? 
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OSMI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

 

Jezus, Marija in Jožef, pozdravljamo vas ne le v našem domu, ampak tudi v naših 

srcih. Pomagajte nam, da vas bomo prepoznali v obrazih tistih, ki so ubogi in v 

kakršnikoli stiski. 

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen.  

 

Zmolimo desetko rožnega venca:  

…ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete 

nosila 

 

Oče naš… 

 

Zdrava Marija..., ki si ga Devica v 

obiskovanju Elizabete nosila 

 

Slava Očetu…  
 

Bog je Bog in ostaja Bog – vsemogočen, 

skrivnosten, močni Bog. Pa vendar: ta 

Bog je tolikšna ljubezen, tolikšna sila in 

moč, tolikšna modrost – da se v Jezusu 

naredi nemočnega, dosegljivega in 

šibkega. V resnici je prav to naša vera v 

troedinega Boga, ki je Bog, Ljubezen in 

Človek… 

Potrebujemo Boga, ki ga z razumom ne 

moremo dojeti – koga pa bi naj drugače 

prosili … 

Potrebujemo darove Svetega Duha, ki 

prihajajo nad nas – iz česa pa bi naj 

drugače živeli … 

In potrebujemo Božje usmiljenje v 

Jezusu Kristusu, da smo lažje ljudje, 

potrebujemo ga, da gre brezpogojno z 

nami – kdo pa naj bi sicer hodil z nami 

… 

Božič, mali Bog je v resnici nekaj malega 

in ubogega. (Andrea Schwarz) 

 

Gospod, nakloni nam milost zaupanja v 

tvoje svete skrivnosti, kakor sta ti zaupala 

Marija in Jožef. 

 

Zapojmo: 

Sveti Jožef govori:  

"Za večerjo me skrbi." 

Pa Marija ga tolaži:  

"Saj večerje treba ni." 

 

Za ročico jo drži,  

na oslička posadi. 

Potlej gresta ven iz mesta,  

ven iz mesta Betlehem. 

 
Jezus, podari mir in soglasje vsemu svetu 

ter blagoslavljaj in varuj našo družino. 

Amen. 
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DEVETI DAN BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

 

Na božič dobi neskončna Božja ljubezen roke in noge in obraz – obraz otroka v jaslih. 

In tu je luč v naši noči, tu je zvezda, ki kaže pot – in tihi glas, ki nam govori: »Ne bojte 

se.« To je božič. 

 

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen.  

 

Zmolimo desetko rožnega venca:  

…ki si ga devica rodila. 

 

Oče naš… 

 

Zdrava Marija..., ki si ga devica rodila 

 

Slava Očetu… 

  
Božič je…  

dete, hlev 

najrevnejši med revnimi 

beg pred mogočnimi 

 

in prav to 

je povezano  

z Bogom 

 

Bog postane majhen 

nebogljen 

Bog se daruje 

iz ljubezni 

 

in nas vabi  

naj mu sledimo 

ne v uspeh, ugled in slavo 

ampak v revščino hleva 

 

v revščino mojega hleva 

v nebogljenost moje ljubezni 

v omejenost mojega znanja 

v moje padce 

 

In Bog  

postane  

čisto majhen 

da lahko 

gre z menoj…. 

To je božič. (Andrea Schwarz) 

Jezus, prihajaš na svet in prinašaš luč. Naj 

se ne prepustimo temi greha in hudobije, 

ampak odpremo srce za tvojo 

odrešujočo svetlobo. 

 

Zapojmo: 

Ko pa iz mesta prideta,  

bajtico zagledata. 

Tam na gmajn'ci,  

v revni štal'ci je rodila Jezusa. 

 

Zdaj poglejmo vsi v nebo,  

kako zvezde sevajo. 

Oj, te zvezde betlehemske,  

milosti nam trosijo. 

 

Vsi zapojmo iz srca,  

v slavo Jezusa Boga, 

da nam Dete betlehemsko  

blagoslov svoj sveti da. 

 

Gospod, s svojo ljubeznijo objemaš ves 

svet; naj ti pokažemo več ljubezni in se te 

trdneje oklenemo. Amen. 

 


