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BOŢIČNA OSEMDNEVNICA 

 

Osem dni pred praznikom Gospodovega rojstva lahko obhajamo božično 

osemdnevnico kot samostojno pobožnost ali v povezavi z večerno Sveto Mašo.  

Kadar je osemdnevnica povezana z Mašo, pojemo najprej povabilo. Po berilu iz 

dnevne maše sledi psalm. Pesem: Glasovi angelski z višin lahko pojemo pri pripravi 

darov. Marijin slavospev z odpevom pojemo po obhajilu, in sklenemo s prošnjo po 

obhajilu dnevne maše. 

 

OSEMDNEVNICA BREZ SVETE MAŠE 

 

1. Duhovnik pristopi v vijoličnem pluvijalu (večerni ali dežni plašč) v prezbiterij, se 

odkrije, poklekne pred Najsvetejšim in gre na svoje mesto k sedežu. Medtem se 

poje primerna adventna pesem. 

Primer: Vi oblaki ga rosite 

 

Pri sedežu duhovnik odkrit začne: 
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2. Nato duhovnik začne peti povabilo – Kralja, ki prihaja. Ljudstvo aktivno 

odgovarja z odpevom. 

 

POVABILO 

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. 

Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

Glej, prišel bo Bog in človek iz Davidove hiše, da sede na prestol: in videli 

boste, naše srce se bo radovalo. 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! 

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! 

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. Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

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. Kralja, ki 

prihaja, pridite molimo! 

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. Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 

Kralja, ki prihaja, pridite molimo! 
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3. Po povabilu se poje psalm Veselite se nebesa, in raduj se, zemlja. V tem primeru 

se poje v več zborih. Primer: ena kitica duhovnik, druga kitica ljudstvo. 

 

PSALM 

 

Naj prekipevajo gore v radosti * 

in griči v pravičnosti. 

Zakaj naš Gospod bo prišel * 

in se usmilil svojih ubogih. 

Rosite nebesa od zgoraj in oblaki dežite Pravičnega; * 

odpri se zemlja in daj nam Zveličarja. 

O, Gospod, nas se spomni * 

in obišči nas s svojim odrešenjem. 

Pokaži nam, Gospod, svoje usmiljenje * 

in daj nam svoje zveličanje. 

Pošlji, Gospod, Jagnje, ki bo vladalo zemljo * 

od skalne puščave do Sionske, gore. 

Pridi nas rešit, Gospod, Bog močni * 

pokaži nam svoje obličje in rešeni bomo. 
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Pridi, Gospod, obišči nas v miru * 

da se bomo tebe s popolnim srcem radovali. 

Da spoznamo, Gospod, tvojo pot na zemlji, * 

v vseh narodih tvoje rešenje. 

Vzdigni se, Gospod, v svoji moči * 

in pridi nas odrešit. 

Pridi, Gospod, in nikar se ne mudi; * 

razveži grešne vezi svojega ljudstva. 

Predri nebesa in pridi, * 

pred tvojim obličjem naj se gore stopijo. 

Pridi in pokaži nam, Gospod, svoje obličje, * 

ki vladaš nad kerubi. 

Slava Očetu in Sinu * 

in Svetemu Duhu, 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej * 

in vekomaj. Amen. 

 

4. Sledi kratko berilo. 

 

BERILO 

Naš vodnik prihaja, Jagnje brez madeţa, po redu Melkízedeka veliki 

duhovnik, postavljen za vselej in vekomaj. On je kralj pravice, čigar rod 

nima konca. 

 

5. Sledi pesem – Glasovi angelski z višin. Poje se enako kot pslam. Primer: ena 

kitica duhovnik, druga kitica ljudstvo. 
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PESEM 

 

 

2. Kot jagnje blago in voljno 

prihaja reševat nas spon: 

v solzah prosimo ga srčno, 

naj reši nas zablod in zmot. 

 

3. On, Stvarnik zemlje in nebes, 

za nas gre v hudo suţenjstvo, 

da vzame nase teţki les 

s krvjo izmije ves naš greh. 

 

 

4. Navda Devico Božji žar, 

napolni vso jo z milostjo: 

skrivnost prečudna se godi, 

Boga spočne njegova stvar. 

 

5. Vsa čista, nedotaknjena, 

objema Sina Boţjega, 

v svetišču ţivem moli ga, 

v ljubezni moč zamaknjena. 

 

  

6. Bogu Očetu pojmo čast 

in Sinu z njim edinemu 

in Bogu Duhu Svetemu 

zahvalo, slavo vekomaj. Amen.
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6. Po končani pesmi duhovnik poje eno izmed »O antifon« dneva, po odpeti 

antifoni se poje Marijin slavospev – Moja duša (Lk 1,46-55). Na koncu slavospeva 

se antifona ponovi. 
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MARIJIN SLAVOSPEV (MAGNIFICAT) 

 

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, * 

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 

Velike reči mi je storil Vsemogočni, * 

njegovo ime je sveto. 

Iz roda v rod izkazuje usmiljenje * 

vsem, ki mu zvesto služijo. 

Dvignil je svojo močno roko, * 

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. 

Mogočne je vrgel s prestola * 

in povišal je nizke. 

Lačne je napolnil z dobrotami * 

in bogate je odpustil prazne. 

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, * 

kakor je obljubil našim očetom. 

Spomnil se je svoje dobrote * 

do Abrahama in vseh njegovih potomcev. 

Slava Očetu in Sinu * 

in Svetemu Duhu, 
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kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej * 

in vekomaj, amen. 

 

7. Sledijo prošnje. (Glej dodatek) 

8. Po prošnjah se moli Očenaš. 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje 

kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam 

danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi 

odpuščamo svojim dolţnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas 

hudega.  

Amen. 

 

9. Nato duhovnik moli Sklepno prošnjo. (Glej dodatek) 

10. Duhovnik nato pristopi na sredimo pred Najsvetejše, se obrne k ljudstvu in jih 

blagoslovi.  

 

Gospod z vami. 

In s tvojim duhom. 

 

Blagoslovi vas Vsemogočni Bog + Oče in Sin in Sveti Duh. 

Amen. 

 

Slavimo Gospoda. 

Bogu hvala. 

 

11. Sledi primerna adventna pesem.  

Primer: Zdaj razsvetljena je noč 
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DODATEK  

(prošnje in sklepna molitev) 

 

17. DECEMBER 

 

Prošnje: Kristusa, radost in veselje vseh, ki ga pričakujejo, prosímo: Pridi, 

Gospod, in nikar se ne mudi.  

 

1. Z veseljem pričakujemo tvoj prihod, – pridi, Gospod Jezus. 

 

2. Ti si pred vsemi časi, – pridi in nas reši v tem času.  

 

3. Ti si ustvaril svet in vse ljudi, ki na njem prebivajo, – pridi in nas reši, saj 

smo tvoji.  

 

4. Nisi se bal sprejeti naše umrljive narave, – pridi in nas reši iz oblasti smrti. 

 

5. Prišel si, da bi imeli ţivljenje v izobilju, – pridi in nam podári svoje večno 

življenje.  

 

6. Vse ljudi si hotel zdruţiti v svojem kraljestvu, – pridi in zberi pri sebi rajne, ki 

čakajo, da zagledajo tvoje obličje.  

 

Sklepna prošnja: Dobri Bog, vse ljudi si ustvaril in odrešil in po tvoji volji si 

je Boţja Beseda privzela telo iz deviške Matere. Tvoj edinorojeni Sin je 

postal človek, prosimo te, naj nas pritegne v svoje Boţje ţivljenje, kjer s teboj 

v občestvu Svetega Duha ţivi in kraljuje vekomaj. Amen. 
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18. DECEMBER 

 

Prošnje: Dragi bratje in sestre, poniţno in z zaupanjem prosímo našega 

Gospoda Jezusa Kristusa, ki prihaja odrešit vse ljudi. Pridi, Gospod Jezus. 

 

1. Kristus Gospod, s skrivnostjo svojega učlovečenja si svetu razodel slavo 

svojega boţanstva, – poživi nas s svojim prihodom. 

 

2. Ti si sprejel našo slabotno naravo, – bodi do nas usmiljen. 

 

3. Ob svojem prvem prihodu si nas s svojim poniţanjem rešil iz suţnosti 

greha, – opraviči nas vsake krivde ob svojem drugem prihodu. 

 

4. Ti večno ţiviš in vsemu stvarstvu kraljuješ, – daj nam v svoji dobroti, da 

bomo prišli v večno domovino. 

 

5. Ti sediš na Očetovi desnici, – razveseli rajne s svojo Božjo svetlobo. 

 

Sklepna prošnja: Vsemogočni Bog, še vedno nas drţi jarem greha v stari 

suţnosti. Ţeljno pričakujemo rešenja, naj nas s svojim novim rojstvom 

osvobodi tvoj Sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha ţivi in kraljuje 

vekomaj. Amen. 
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19. DECEMBER 

 

Prošnje: Dragi bratje in sestre, poniţno prosímo Gospoda Jezusa Kristusa, 

sina Device Marije, in veseli vzklikajmo: Pridi, Gospod Jezus. 

 

1. Edinorojeni Boţji Sin, prišel boš kot pravi glasnik zaveze med Bogom in 

ljudmi, – naj te svet sprejme in spozna. 

 

2. Ti si rojen iz Boga Očeta in si se učlovečil iz Device Marije, – očisti nas 

vseh madežev slabotne človeške narave. 

 

3. Ti si ţivljenje in si prišel na svet, da bi za nas umrl, – pomagaj nam, da ne 

bomo duhovno umrli. 

 

4. Prišel boš kot sodnik in boš vsakomur povrnil po njegovih delih, – tudi 

tedaj bodi z nami blag in usmiljen, kakor si sedaj v naših slabostih. 

 

5. S svojo smrtjo si mrtvim zagotovil vstajenje,  – usliši naše molitve za rajne. 

 

Sklepna prošnja: Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje 

svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem 

trpljenju in kriţu pripelji k slavi vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu 

Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha, ţivi in kraljuje, 

Bog, na vse veke vekov. Amen. 
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20. DECEMBER 

 

Prošnje: Dragi bratje in sestre, poniţno in z zaupanjem prosímo našega 

Odrešenika Jezusa Kristusa, ki prihaja odrešit vse ljudi: Pridi, Gospod Jezus. 

 

1. Kristus Gospod, s skrivnostjo svojega učlovečenja si svetu razodel slavo 

svojega boţanstva, – poživi nas s svojim prihodom. 

 

2. Ti si sprejel našo slabotno naravo, – bodi do nas usmiljen. 

 

3. Ob svojem prihodu si nas s svojim poniţanjem rešil iz suţnosti greha, – 

opraviči nas vsake krivde ob svojem drugem prihodu. 

 

4. Ti večno ţiviš in vsemu stvarstvu kraljuješ, – daj nam v svoji dobroti, da 

bomo prišli v večno domovino. 

  

5. Ti sediš na Očetovi desnici, – razveseli rajne s svojo Božjo svetlobo. 

 

Sklepna prošnja: Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje 

svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem 

trpljenju in kriţu pripelji k slavi vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu 

Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha, ţivi in kraljuje, 

Bog, na vse veke vekov. Amen. 
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21. DECEMBER 

 

Prošnje: Dragi bratje in sestre, poniţno prosímo Jezusa Kristusa, ki nas je 

rešil iz teme grehov, in zaupno kličimo: Pridi, Gospod Jezus. 

 

1. Zberi narode vesoljnega sveta – in potrdi z njimi svojo večno zavezo. 

 

2. Prišel si, da kot Jagnje Boţje odvzameš grehe sveta, – očisti nas gnusobe 

greha. 

 

3. Prišel si iskat, kar je bilo izgubljenega, – ko boš ponovno prišel, ne zavrzi 

tega, kar si odrešil. 

 

4. Tebe išče naša vera, – ob svojem prihodu bodi naše večno veselje. 

 

5. Sodil boš ţive in mrtve, – dobrohotno sprejmi naše rajne brate in sestre med 

svoje izvoljene. 

 

Sklepna prošnja: Dobri Oče, usliši prošnje svojega ljudstva. Sedaj se 

veselimo človeškega rojstva tvojega Sina; ko bo prišel v slavi, pa naj se mu 

veseli pridruţimo za vso večnost, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha ţivi 

in kraljuje vekomaj. Amen. 
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22. DECEMBER 

 

Prošnje: Dragi bratje in sestre, slavimo Kristusa, ki se je iz ljubezni do nas 

poniţal, in mu veseli vzklikajmo: Pridi, Gospod Jezus. 

 

1. Gospod Jezus, s svojim prihodom si prišel odrešit svet, – očisti nas grehov. 

 

2. S skrivnostjo svojega učlovečenja si postal naš brat, – ne pusti, da bi se ti 

odtujili. 

 

3. Jezus, potrebni smo odrešenja, – ne kaznuj nas ob sodbi. 

 

4. Kristus, ne nehaš nas obsipati z dobroto in usmiljenjem, – naj prejmemo 

neminljivi venec slave. 

  

5. Priporočamo ti duše naših rajnih, – naj se s teboj veselijo v večnem življenju. 

 

 

Sklepna prošnja: Dobri Bog, večni smrti zapisanega človeka si se usmilil in 

ga odrešil s prihodom svojega Sina. Poniţno izpovedujemo vero v njegovo 

učlovečenje in prosimo, daj nam tudi večno srečo z našim Odrešenikom, ki s 

teboj v občestvu Svetega Duha ţivi in kraljuje vekomaj. Amen. 
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23. DECEMBER 

 

Prošnje: Bratje in sestre, goreče prosímo našega Odrešenika, ki je prišel 

oznanit blagovest ubogim: Naj vsi narodi vidijo tvojo slavo. 

 

1. Razodeni se vsem ljudem, ki te še niso spoznali, – da bodo videli tvoje 

rešenje. 

 

2. Tvoje ime naj se oznanja do kraja zemlje, – da bodo vsi ljudje našli tvoja 

pota. 

 

3. Prvič si prišel, da bi odrešil svet, – ko boš spet prišel, ne zavrzi tistih, ki vate 

verujejo. 

 

4. S svojim odrešenjem si prinesel odrešenim svobodo, – ohranjaj jo sedaj s 

svojim odrešilnim delovanjem. 

 

5. Rodil si se kot človek, zopet boš prišel kot sodnik, – tedaj popelji vse rajne k 

večnemu plačilu. 

 

Sklepna prošnja: Večni Bog, blizu je praznik človeškega rojstva tvojega Sina, 

zato te tvoji nevredni sluţabniki prosimo, naj nam tvoja Beseda usmiljeno 

pomaga. V Devici Mariji se je učlovečila in naselila med nami in s teboj v 

občestvu Svetega Duha ţivi in kraljuje vekomaj. Amen. 
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24. DECEMBER 

 

Prošnje: Počastimo Kristusa, ki se je poniţal, vzel nase podobo hlapca in bil 

nam enak v vseh slabostih, razen v grehu. Z ţivo vero ga prosimo: Tvoje rojstvo 

naj pomaga vsem odrešenim. 

 

1. S svojim prihodom na svet si začel novo dobo, ki so jo napovedovali 

preroki, – naj se tvoja Cerkev v vsakem času pomlaja. 

 

2. V svoji ljubezni si sprejel nase človeško slabost in trpljenje – bodi luč 

slepim, zdravje bolnim, tolažba žalostnim. 

 

3. Rodil si se poniţen in ubog v hlevu, – glej na vse revne in bodi jim v tolažbo. 

 

4. S svojim zemeljskim rojstvom si vsem oznanil obljubljeno nebeško veselje, 

– potolaži umirajoče z zaupanjem, da jih čaka novo rojstvo v nebesih. 

  

5. Prišel si na zemljo, da bi vse privedel v nebesa, – pridruži naše rajne sebi v 

večni slavi. 

 

Sklepna prošnja: Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem 

Jezusovega rojstva. Tvojega Sina sedaj radostno sprejemamo kot odrešenika, 

daj, da ga bomo brez strahu pričakovali tudi kot sodnika, ki s teboj v 

občestvu Svetega Duha ţivi in kraljuje vekomaj. Amen. 

 

 

 


