
Dragi vjeroučenici i  

drage kršćanske  

obitelji! 

Božić je pred nama. 

Ove godine biti će to doista osobit  

Božić, posve drukčiji od svih do sada.  

U okolnostima u kojima živimo obitelj  

se otkriva kao kućna Crkva koja traži  

i pronalazi nove načine slavljenja otajstva  

Božjeg rođenja;  življenja i prenošenja vjere.  

Kršćanski domovi mjesto su naviještanja Božje riječi  

i radosnog iščekivanja Kristovog ponovnog dolaska na svijet.  

Do sada su neke obitelji prakticirale svakodnevnu ili prigodnu zajedničku molitvu, te će to i nastaviti činiti. Obitelji koje do sada to nisu 

činile, ovog će Božića po prvi puta zajednički moliti u svojim domovima. I jednima i drugima ovi će materijali biti vrijedna pomoć u 

osmišljavanju i vođenju zajedničke molitve na blagdan Božića. 

 

Kako moliti u obitelji?  

Za molitvu je potrebna želja članova obitelji da u molitvi i sabranosti proslave Božić. Proučite ovaj predložak za molitvu i dogovorite 

vrijeme i mjesto zajedničke molitve. Okićen bor i jaslice biti će prikladno  mjesto za molitvu.  Dogovorite tko će molitvu predvoditi i tko 

će čitati, što ćete moliti, pjevati, slaviti i čime ćete se počastiti. Od predloženih sadržaja odaberite najprikladnije za vašu obitelj. Neka 

prostorija u kojoj ćete moliti bude uredna, čista i s ugašenim uređajima koji bi mogli ometati molitvu. Predvidite podlogu na koju ćete 

postaviti svijeću, blagoslovljenu vodu, križ, i Sveto Pismo ili Novi Zavjet ako ga imate. 



ROĐENJE GOSPODINOVO. BOŽIĆ  

KYRIE ELEISON 

Kyrie eleison, eleison! 

Isus se rodi u štalici 

Pojte pastiri, 

tamo se njemu poklonite…. 

(Napomena: U pjesmi Kyrie eleison umjesto riječi 

„pojte pastiri“ možete pjevati „pođite obitelji, pođite 

djeco, pođite majke, pođite očevi, pođite djedovi, 

pođite bake…“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. 

Pomolimo se. 

 „Svemogući Bože, ti nas obasjavaš novim svjetlom 

svoje utjelovljene Riječi. To nam svjetlo po vjeri sja u 

srcu: molimo te da odsijeva  u našem življenju. To te 

molimo po Kristu Gospodinu našem. Amen.“  

Pripremimo svoje uši i srca za susret s Božjom riječju 

koja nam je danas upućena. Umirimo se, raspoložimo 

svoje srce i poslušajmo riječi Svetoga Pisma.   

Početak svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 1, 1-18) 

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ 

bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade 

po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade 

u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo 

u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od 

Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da 

posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne 

bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. 

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe 

na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i 

svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne 

primiše. A onima koji ga primiše podade moć da 

postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo 

ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni 

od volje muževlje, nego - od Boga. Riječ tijelom 

postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu 

njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - 

pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče: »To je 

onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda 

mnom je jer bijaše prije mene!« Doista, od punine 

njegove svi mi primismo, i to milost na milost. 

Uistinu, zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina 

nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: 

Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga 

obznani. 

Riječ Gospodnja. 

 

Ostanite nekoliko trenutaka u šutnji dozvoljavajući 

Božjoj riječi da odjekne u vašoj nutrini. 

Neka svatko za sebe pokuša odgovoriti na ova pitanja, 

a možete o njima i razgovarati:  

Koja riječ ovog biblijskog teksta mi je osobito ostala u 

sjećanju?  

Zašto je ta riječ važna za mene u ovom trenutku?  

Što mi Gospodin njome želi reći? 

 

BOŽIĆNO DARIVANJE 

Prvi darivatelj ikada bio je Bog. Sveto Pismo govori 

nam o Njegovoj stvaralačkoj originalnosti, a sva 

stvorenja od početka do danas svjedoče o začuđujućoj 

i očaravajućoj stvaralačkoj moći koju je znanost do 

danas tek djelomično uspjela dokučiti. Božić je 

blagdan u kojemu slavimo najsavršenije Božje 

darivanje nama ljudima – darovao nam je svoga sina 

Isusa Krista. Po njemu je riječ postala tijelom i 

nastanila se među nama. „Kad bi ti znala dar 

Božji…“(Iv 4,10) govorio je Isus Samarijanki, a govori 

danas svakome od nas. Kada bi mogli prepoznati i 

spoznati dar Božji on bi nas preobrazio, prosvijetlio 

naše tame i ulio u nas radost koja ne nema kraja. Po 

njemu bi dobili moć upoznati Boga oca i postati djeca 

Božja. Molitvom, pjesmom i sebedarjem želimo iznova 

primiti ovaj Božji dar i ovoga Božića. Kao uvijek, 

primajući dar, želimo na njega i uzvratiti. Jedna od 

liturgijskih molitava koju slušamo u Misi pojašnjava 

nam uzajamnost čovjekovog dara Bogu: „Tebi naša 

hvala nije potrebna, ali je tvoj dar što smo ti zahvalni; 

po našim hvalospjevima ti ne bivaš veći, nego mi 

stječemo milost spasenja.” Prinošenjem darova Bogu 

ispovijedamo našu vjeru, izražavamo zahvalnost za sve 

što smo primili i očitujemo spremnost da se po 

Isusovom uzoru i mi darujemo našim bližnjima. 

Punina Isusovog nesebičnog darivanja očitovala se u 

njegovim riječima: „Ovo je tijelo moje, koje se za vas 

predaje“ (Lk 22,19). O Isusovom nesebičnom 

predanju života, o njegovoj požrtvovnoj darežljivosti i 

spremnosti živjeti i umrijeti za druge svjedoče nam 

Marija i Josip, toliki sveci  ali i ljudi koje poznajemo.  

U zajedništvu naše obitelji molimo kako bi primili 

Božje darove i kako bi mu mogli uzvratiti našim 

bližnjima iščekujući njegovo ponovni dolazak u slavi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOŽENE AKTIVNOSTI 

 

Blagoslov bora i jaslica 

Nakon što uredite jaslice i okitite bor blagoslovite ih 

ovim ili sličnim riječima: „Bože ti si poslao svoga sina 

Isusa Krista da otkupi svijet od grijeha. Blagoslovi naš 

bor, on neka nas podsjeća na rajsko stablo u vječnosti 

s kojega ćemo jednom ubirati plodove bez straha od 

zaraze grijehom. Bože, blagoslovi ove lampice i svjetla, 

neka nas podsjećaju da je tvoj Sin svjetlo svijeta kojim 

želimo biti obasjani. Bože, blagoslovi ove jaslice, neka u 

nama bude zahvalnost za darove tvoje ljubavi. Sveta 

Obitelji, moli za nas da vjerno nasljedujemo tvoj 

primjer vjere, nade i ljubavi! Amen.”  

Molitvom Oče naš, prikladnom pjesmom, plesom ili 

blagovanjem nastavite vaše molitveno-katehetsko 

slavlje Božića.   

 

Darivanje Svetog Pisma 

Voditelj slavlja uzme u ruke Sveto Pismo, pokazujući 

ga drugima podigne, poljubi i na glas kaže:  

„Dobri Bože, ljubim tvoju Riječ. Ona neka nam 

osvjetljava put do tvoga kraljevstva. Amen.“  

Nakon toga predaje Bibliju drugom članu obitelji uz 

riječi: „Primi Riječ Božju!” nakon čega i drugi član 

obitelji izmoli istu molitvu.  

Molitvom Oče naš, prikladnom pjesmom, plesom ili 

blagovanjem nastavite vaše molitveno-katehetsko 

slavlje Božića.  

Darivanje svjedočanstva ljubavi i vjere 

Roditelji mogu posvjedočiti djeci o njihovom rođenju, 

a djeca svojim pitanjima mogu roditelje potaknuti na 

razgovor. U tome im mogu pomoći ova pitanja: Kako 

je izgledala trudnoća i porod? Kako se zbio prvi susret 

s vašim djetetom? Što ste u tim trenutcima 

razmišljali, željeli, osjećali, molili? 

Razgovarajte o tome kako su se Marija i Josip osjećali 

u trenutcima Isusovog rođenja.  

Molitvom Oče naš, prikladnom pjesmom, plesom ili 

blagovanjem nastavite vaše molitveno-katehetsko 

slavlje Božića.  

Darivanje svete Obitelji, radost i slavlje života  

Pjevajte, svirajte, slušajte hrvatske tradicijske Božićne 

popijevke (Svim na zemlji, Oj pastiri, O Betleme 

grade slavni, Djetešce nam se rodilo, U to vrijeme 

godišta, Djetešce ti moje drago, Rodio se Bog i čovjek, 

Veselje ti navješćujem, Narodi nam se…). Pronađite u 

svakoj od njih riječi: dar, darovati, poklon, poklanja. 

Raspoloženjem svoga srca darujte svoj život, svoju 

obitelj, sve što imate i što jeste malenome Božiću, 

poklonite se pred jaslicama jer jedini poklon koji on 

treba za svoj rođendan jeste vi.  

Molitvom Oče naš, pjesmom, plesom ili blagovanjem 

nastavite vaše molitveno-katehetsko slavlje Božića.  

 

Svoja pitanja vezana uz molitvu u obitelji, zapažanja, 

iskustva i komentare slobodni ste poslati na e-adresu: 

katehezauobitelji@gmail.com 
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