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Kto dá prístrešie svätej rodine?- Predvianočný
deviatnik
„Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“ je Adventná deväťdňová
pobožnosť spájajúca rodiny, ktoré sa chcú spoločne pripraviť na
dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. 9 -dňová pobožnosť
je spojená s prenášaním a uctievaním obrazu ikony Nazaretskej
rodiny - po rodinách
Cieľ pobožnosti:
1/ Dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Svätej
rodiny, ktoré sa jej dostávajú
2/ Osobitne preukázať lásku a úctu k Panne Márii ako Ježišovej
Matke a našej duchovnej Matke - prostrednici všetkých milostí
3/ Pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc . osobitne vyprosiť si
milosť pre duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách
Kedy sa koná?
Táto 9 dňová pobožnosť sa koná od 15. do 23.12. Účastníci sa
stretávajú večer po domoch.
Ako si uctiť Svätú rodinu v deň jej ubytovania v domácnosti?
Rodina / Osoba, u ktorej je ubytovaný obraz Svätej rodiny, má si
uctiť Svätú rodinu takto:

1. Očistiť a skrášliť si dom aj izbu na prijatie Svätej rodiny ako na
prijatie nejakej
vzácnej návštevy.
2. Pristúpiť podľa možnosti k vianočnej sv. spovedi a svätému
prijímaniu.
3. Prijať Svätú rodinu s veľkou túžbou a úprimnou radosťou.
4. Preukazovať osobitnú úctu Svätej rodine po celý deň.
5. Klaňať sa v Duchu Božiemu Dieťaťu ako svojmu Bohu a
Pánovi, ktorý sa skryl do
srdca Panny Márie. Vrúcne si uctiť vznešené tajomstvo vtelenia
Božieho Syna.
6. Pozdraviť častejšie cez deň Pannu Máriu a svätého Jozefa
nejakou strelnou
modlitbou. Napríklad pohľadom na obraz s prosbou: „Ukáž
nám Ježiša,
požehnaný plod Tvojho života..“
7. Zvrúcniť svoje modlitby.
8. Obetovať sa vrúcne svojej nebeskej Panej a Kráľovnej, dať sa jej
do služieb, všetko robiť pred jej duchovným pohľadom, v jej
duchovnej prítomnosti.
9. Zjednotiť všetky svoje práce a zamestnania dňa s prácami
Matky Božej a všetko robiť tak ochotne, akoby o to požiadala
Panna Mária.
10. Znášať trpezlivo a pokojne všetky utrpenia a urážky tak ako
Panna Mária na ceste Betlehemom.
11. Pozvať podľa možnosti nejakého chudobného na obed alebo
na štedrú večeru, či obdarovať chudobnú rodinu...
Rozlúčková pobožnosť
- účastníci deviatnika na úvod zaspievajú jednu z pútnických
mariánskych piesní, napr. pieseň ´Počul som krásny hlas´ z JKS

č.402 alebo ´Počúvajte vrúcny hlas´ z JKS č. 403, prípadne inú
vhodnú pieseň
- potom sa pomodlia alebo spievajú Anjel Pána
- zástupca rodiny/jednotlivec sa pomodlí pred obrazom
rozlúčkovú modlitbu:
Teraz prichádza chvíľa rozlúčky s Tebou, naša milá Matka!
Vypros nám, aby sa naše srdcia, ktoré sme obetovali Tebe a
Tvojmu synovi, nikdy nevzdialili od Teba. Daj, aby sme aj
naďalej mali miesto pre Tvojho Syna v modlitbe i v iných
ľuďoch, ktorí k nám prichádzajú.
Naša dobrotivá Matka, vypros požehnanie a lásku pre náš dom i
pre všetkých prítomných. Pomáhaj nám v našich zložitých
životných situáciách. Spomeň si na nás v hodinu našej smrti.
Vtedy nás sprevádzaj a priprav nám príbytok u Tvojho Syna v
nebi. Amen.
- na záver sa zaspieva adventná alebo mariánska pieseň.
Prenášanie obrazu
Po rozlúčkovej pobožnosti sa sprievod účastníkov deviatnika
vydá na putovanie do
ďalšieho príbytku. Sprievod môže ísť s lampášmi alebo s
horiacimi sviečkami v rukách za spevu adventnej piesne, napr.
Príde Kristus, Spasiteľ náš z JKS č. 28 alebo Príďže náš milý
Spasiteľ z JKS č. 20
Sprievod zastane pred dverami príbytku, dospieva pieseň a
zhasne lampáše alebo sviečky. Zástupca rodiny/ jednotlivec z
predošlého príbytku ( II.) postupne trikrát zaklope na dvere.
Zástupca rodiny/ jednotlivec z nového príbytku ( I.) sa spoza
uzamknutých dverí ozve:
Kto klope tam? Obaja zástupcovia odriekajú alebo spievajú / ak
vedia melódiu / nasledovný text:

