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Kto dá prístrešie svätej rodine?- Predvianočný deviatnik
I. Kto klope tam?
II. MY dvaja chudobní.
I. Čože vám dám?
II. Len nocľah chatrný prosíme si ponížene, z ďalekej sme prišli zeme.
I. Ja neznám vás!
II. Prosíme pusťte nás!
I. To nemôže byť!
II. Veď izieb je veľa!
I. Podaromná je vaša reč, nieto miesta, choďte preč!
Po chvíľke pauzy nasleduje opäť klopanie a rozvinie sa rozhovor
medzi zástupcami
rodín (I.) a (II.) :
I. Kto je zas tam?
II. Muž s mladou manželkou.
I. Ach, to je klam!
II. Ó, majte súcit s ňou! Matka nosí nový život. Zmilujte sa čaká
pôrod.
I. Čo ma po tom?
II. Nech žehná Pán váš dom.
I. Čo z toho mám?
II. Veď Boh dal všetko vám! Prichádza k vám dnes božský hosť,
preňho bude

miesta dosť. Po chvíľke pauzy nasleduje tretí krát zaklopanie. Po
tomto treťom zaklopaní sa dvere otvoria a zástupca rodiny
prijímajúcej obraz povie:
Svätá rodina, ja ťa predsa prijmem. Panna Mária i svätý Jozef, vstúpte
k nám s Božím požehnaním. Po týchto slovách sprievod vstúpi dnu za
spevu mariánskej piesne, napr. Počúvajte vrúcny hlas / JKS 403/. Po
piesni nasleduje rozhovor medzi I. a II. :
Odovzdávajúci obraz : Prijmite Ježišovu Matku v tomto obraze a
uctite si ju v jej čistom a nepoškvrnenom počatí. Potom obraz pobozká
a odovzdá. Prijímajúci obraz: Vitaj nám, Panna prečistá, buď nám
vždy ochrana istá. Obraz postaví na stôl, upravený ako oltárik, zapáli
pred ním kahanček alebo sviečky dokola, po stranách. Spieva sa
pieseň z JKS č. 407 Vitaj, tisíc ráz vitaj, ó, Mária
Pobožnosť v novom príbytku
1. Modlitba radostného ruženca
2. Loretánske litánie
3. Zástupca rodiny, u ktorého je nový príbytok sa pomodlí
nasledovnú modlitbu:
Matka Božia, Mária, povzbudení Tvojou láskavosťou konáme túto
pobožnosť
s túžbou vyprosiť si tvoju lásku, ochranu a požehnanie.
Pripomíname si Tvoje útrapy, keď svätý Jozef v Betleheme nenašiel
pre Teba
prístrešie. Kam ťa až vyhnala ľudská nežičlivosť, keď si bola živým
chrámom
vteleného Božieho Syna? Keby sme vtedy mali to šťastie ubytovať ťa v
našom
príbytku! Keďže Ti už osobne nemôžeme dať prístrešie, príď aspoň
duchovne
s týmto obrazom s požehnaním tvojho Syna do nášho príbytku. Po
tieto dni, keď
máme u seba Tvoj obraz, budeme sa usilovať slúžiť Ti a častejšie sa v
duchu klaňať

Ježišovi. Kiežby sme Ti mohli slúžiť s takou láskou a úctou, s akou ti
slúžil svätý Jozef.
Odteraz chceme prejavovať svoju lásku k Tvojmu Synovi vo všetkých
ľuďoch,
ktorých stretneme, osobitne v ľuďoch trpiacich núdzu. Chceme plniť
Božiu vôľu
tým, že budeme trpezlivo znášať všetky utrpenia s odovzdanosťou do
Božej vôle
a z lásky odpúšťať všetkým.
Matka naša, pre Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré spočívalo pod
Tvojím srdcom,
neodopri nám to, o čo Ťa teraz prosíme s dôverou. Vypros nám čisté,
Teba milujúce
srdce, aby sme lepšie poznali seba, milovali blížneho, nenávideli
hriech a s odvahou
premáhali svoje zlé náklonnosti. Vypros nám milosť vytrvať v dobrom
až do konca.
Keď nadíde naša hodina smrti, neopusť nás vtedy, ale si spomeň na
to, ako sme sa tu
zhromaždení utiekali k Tebe. Milostivo sa ponáhľaj nám na pomoc a
priveď nás do
večného príbytku, aby sme s Tebou a so všetkými anjelmi a svätými
mohli chváliť
a zvelebovať požehnaný plod Tvojho života po všetky veky vekov.
Amen.
4. Možno pridať aj iné modlitby na aktuálne úmysly
5. Na záver sa zaspieva adventná alebo mariánska pieseň k svätému
Jozefovi
6. Obraz zostáva v rodine až do druhého večera. Možno pred ním
nechať horieť
svetlo, kým sa neprenesie do druhého domu.
Pokračovanie pobožnosti v ďalších dňoch

