
OBRED BLAGOSLOVA OBITELJI I VJERNIKÂ 
O PROSLAVI OTAJSTVA ROĐENJA GOSPODINOVA  

U GODINI VJERE 
 

 
 
Uvodna napomena: Ovaj je obred sastavljen, da bi ga se dodatno prilagodilo stvarnim 

prilikama u pojedinim zajednicama vjernika i u pojedinim obiteljima. To znači da će se izabirati, 

ispuštati i prilagođavati oni dijelovi za koje je to naznačeno. 

 
 

 
Kada se obitelj okupi u prostoru koji je pripremljen za blagoslov (tako da, ako je moguće, 

bude prisutno raspelo, Biblija, svijeća, blagoslovljena voda s grančicom, okićen bor, jaslice), 

može se otpjevati prikladna pjesma, a nakon nje predvoditelj slavlja i svi nazočni učine znamen 

križa:  

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

O. Amen.  

P. Mir kući ovoj i svima koji prebivaju u njoj. 

O. I s duhom tvojim.  

Ili: 

P. Gospodin, koji nas je okupio u zajedništvu vjere, 

da bi nas svojim blagoslovom pohodio u ovome domu,  

obogatio nadom i ljubavlju, bio sa svima vama.  

O. I s duhom tvojim.  

 

Tada predvoditelj slavlja kratko uvede u slavlje ovim ili sličnim riječima: 

Predragi! U radosti Božićnih blagdana slavimo dolazak Isusa Krista među 

nas. Po njemu nam je Bog u obličju čovjeka objavio svoju sliku i sebe darovao, da 

bismo vidjeli značenje svoga života, bili učvršćeni u svome pozivu i ljubili svoje 

bližnje.  

Ovo su dani u kojima zahvaljujemo Bogu za darove koje nam je udijelio 

tijekom godine, osobito za članove naše obitelji, prijatelje po kojima jasnije 

prepoznajemo Božju prisutnost u svakodnevici. A Godina vjere, u kojoj smo 

povezani s cijelom Crkve razmatrati razne trenutke svoga života – ispunjene 

radostima i kušnjama – poticaj je da sve što živimo gledamo u svjetlu vjere. U ovu 

molitvu uključujemo pokojne iz ove obitelji, kao i sve ljude koji su nam prenosili 

dragocjenosti vjere.  

Na početku se skrušimo, oprostimo jedni drugima i zamolimo oproštenje od 

milosrdnoga Boga, kako bismo živjeli u ljepoti radosti i slobode na koju smo po 

vjeri pozvani. 



Nakon, uvodnih riječi, mogu uslijediti navedeni zazivi.  

P. Gospodine, koji si došao da bismo po vjeri u tebe imali pristup Ocu, smiluj 

se! O. Gospodine, smiluj se! 

P. Kriste, koji si se objavio na zemlji, da bismo po vjeri u tebe postali djeca 

nebeskoga Oca, smiluj se! O. Kriste, smiluj se! 

P. Gospodine, koji si se utjelovio da bismo tvojom milošću po vjeri i 

djelotvornom ljubavlju bili dionici spasenja, smiluj se! O. Gospodine, smiluj se! 

P. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u 

život vječni. O. Amen. 

 

Ako se ne mole zazivi, odmah slijedi molitva: 

P. Pomolimo se. 

Gospodine, zahvaljujemo ti za dar tvoje dobrote, 

za tvoga Sina koji se utjelovio, da bi boravio s nama 

i očitovao nam tvoju ljubav. 

Otvori nam srce za svoju Riječ;  

prosvijetli nas istinom i učvršćuj na putu spasenja.  

Po Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

 

Čita se jedno ili dva od sljedećih čitanja, a može se izabrati i neko prikladnije za 

konkretne okolnosti. Ako su dva čitanja, prije evanđelja se može otpjevati prikladan (hvalbeni, 

blagoslovni) psalam. Na primjer: 1. O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka; 2. 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba; 3. Ti si, Gospodine, baština moja i sl.. 

 

1. Ef 4, 1-6: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima  

Braćo! Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i 

blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni 

druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan 

Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna 

vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! Riječ 

Gospodnja. O. Bogu hvala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kol 3, 12-15: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima 

Zaodjenite se dakle, braćo - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u 

milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge 

praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama 

oprostio, tako i vi! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov 

neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni 

budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti 

poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca 

pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu 

Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! Žene, pokoravajte se svojim 

muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite 

osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! 

Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom. Riječ Gospodnja. O. Bogu hvala. 

 

3. Rim 12, 9-18: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima 

Braćo! Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se 

ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite 

hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, 

u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost! 

Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s 

radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne 

zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 

Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je 

moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! Riječ Gospodnja. O. Bogu 

hvala. 

 

4. Gal 4, 4-7: 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima Braćo! Kada dođe 

punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da 

podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog 

u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: "Abba! Oče!" Tako više nisi rob nego sin;  

ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja. O. Bogu hvala. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Iv 1, 35-39: 

Čitanje svetoga Evanđelja po Ivanu  

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca 

Božjega!" Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus 

se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - 

što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?" Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše dakle i 

vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Riječ Gospodnja. O. Slava tebi, 

Kriste. 

 

6. Mt 7, 24-28: 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme reče Isus: "Tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će 

kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu 

vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni. 

Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji 

sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na 

tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika." Kad Isus završi ove svoje besjede, 

mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Riječ Gospodnja. O. Slava tebi, Kriste. 

 

Ako je predviđeno duže slavlje, nakon naviještene Božje riječi, može ju se kratko 

protumačiti i istaknuti neki poticajni vidik, primjeren domu u kojemu se slavi blagoslov. 

 

Slijedi zajednička ispovijest vjere, na koju predvoditelj pozove ovim ili sličnim riječima. 

Potrebno je pripremiti prikladno manje  raspelo, 'pacifikal' (koje se obično nosi na blagoslovu, 

tzv. 'križec') i jednu maramicu. 

Braćo i sestre, ispovjedimo sada svoju vjeru u kojoj smo kršteni i preporođeni 

na novi život u Bogu; u kojoj pristupamo euharistijskomu stolu i živimo ljepotu 

neba. Obnovimo svoje pouzdanje u Gospodina, Stvoritelja svijeta i našega života, 

gospodara povijesti i dobroga Oca koji poznaje svaki naš trenutak.  

Dok ćemo moliti riječima koje nam je prenijela apostolska predaja, predavat 

ćemo jedni drugima raspelo i poljubiti ga, kao znak našega prianjanja uz 

Gospodina, naše spremnosti da ga svjedočimo, osobito ljubavlju prema bližnjima, 

te da nam bude pred očima kada se u obitelji nađemo pred izazovima koji prijete 

jedinstvu, poštovanju i zajedništvu.  

 

 

 

 

 

 



Svi zajedno mole 'Apostolsko vjerovanje', a ukućani, poljubivši ga, predaju raspelo 

jedni drugima. 

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega; stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, 

Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od 

Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad 

pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca 

svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu 

Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. 

Amen.  

 

Slijedi sveopća molitva s ovdje predloženim nakanama koje se mogu izabrati ili 

nadopuniti prikladnijima. Zazive, ako je moguće, čitaju članovi obitelji ili poslužitelji: 

Predraga braćo i sestre, Isus Krist svojim je rođenjem u ljudskoj obitelji 

posvetio obiteljski život. Svaki ljudski život dolazi od Boga po čovjeku. Zazivajući 

Gospodinov blagoslov na vašu obitelj, da u njoj bude čvrsta vjera, mir i sloga, u srcu 

znamo da zajednička ljubav može rasti samo kada joj je Gospodin početnik. Zato ga 

puni pouzdanja zazivamo govoreći: O. Posveti nas Gospodine! 

 

1. Gospodine, tvoje rođenje u obitelji Marije i Josipa očituje dostojanstvo 

obiteljske zajednice: daj da poštujemo obiteljski život, molimo te. O. 

2. Ti si po volji Očevoj pripadao ljudskoj obitelji: daj da i mi svojim pozivom i 

odgovornošću u obitelji očitujemo vjeru u Božju volju, molimo te. O. 

3. Ti si nas po svetim otajstvima učinio članovima svoje duhovne obitelji, Crkve: 

pomozi nam da u njoj, osobito u svojoj župi, pronalazimo mjesto svjedočenja svoje 

vjere, molimo te. O. 

4. Ti si htio da se tvoja Crkva u svome postanku okupi u molitvi oko tvoje 

Majke Marije: daj da i ova naša obitelj molitvom i svetim sakramentima učvršćuje 

svoju vjeru, čuva nadu i trudi se oko jedinstva, ne dopuštajući razdor i svađe, molimo 

te. O. 

5. Tvoja sveta obitelj živjela je od rada: daj da i ova obitelj može sebi radom 

osigurati život i napredak, a tim podari svoga Duha u svim neprilikama, molimo te. O. 

6. Došavši u ljudsku obitelj, sve si ljude pozvao u zajedništvo: budi bliz svima s 

kojima si nas povezao: susjedima, prijateljima, znancima, a osobito starima, bolesnima 

i nemoćnima, molimo te. O. 

7. Ti sve ljude želiš spasiti i okupiti u svome kraljevstvu: primi sve pokojne iz 

ove obitelji i njihove rodbine u radost vječnosti, a nas jačaj vjerom u život s tobom u 

slavi, molimo te. O. 

Zaključimo svoje molbe molitvom koju nas je naučio moliti Gospodin Isus 

Krist.  

Svi:  Oče naš… 



 

Ili (općenitiji obrazac): 

P. Svemogućemu Bogu, koji nas primjerom Svete nazaretske obitelji uči da 

Isusa stavimo u središte našega osobnoga i zajedničkoga življenja, uputimo svoje 

iskrene molitve, ponavljajući: Prati nas svojom milošću! 

1. Za Crkvu Božju, koju si sazdao i pozvao da u jednu obitelj ujedinjuje sve 

narode svijeta: vodi je svojim Duhom, kako bi svi mogli u njoj naći Krista Spasitelja, 

molimo te. O. 

2. Za sve obitelji na svijetu: da im u trenutcima poteškoćā i međusobnih 

nerazumijevanja ti budeš put do prave radosti i istinske ljubavi, molimo te. O. 

3. Za sve one koji žive sami, bez topline obiteljskoga doma: ti im budi snaga i 

oslonac u životu, molimo te. O. 

4. Za sve roditelje: da se brinu kako bi njihova djeca mogla rasti u mudrosti 

ljudskoj i milosti evanđeoskoj, molimo te. O. 

5. Za sve pokojne iz ove obitelji: pridruži ih obitelji svojih svetih i izabranih u 

nebu, molimo te. O. 

Ako se odmah ne moli Molitva Gospodnja, izmoli se sljedeća završna molitva: 

P. Milosrdni Bože, u tvoje ruke stavljamo svoj život i život ove tvoje 

zajednice. Pomozi nam da uvijek tražimo Isusa te tako iz dana u dan postajemo sve 

svetijom obitelji, po istome Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slijedi Blagoslovna molitva koju predvoditelj moli ispruženih ruku nad članove 

obitelji: 

Pomolimo se. 

Vječni Bože, ti očinskom ljubavlju  

neprestano izlaziš ususret ljudskim potrebama. 

Stanovnike ovoga doma pozvao si da te slijede  

kao vjernici i članovi tvoje Crkve. 

Molimo te da na njih i na ovaj njihov dom 

izliješ obilje svoga blagoslova  

a sve koji se ovdje budu susretali 

u kršćanskoj ljubavi i poštovanju 

posveti darom svoje milosti  

da ustraju u tvojim zapovijedima. 

U trenutcima kušnje i trpljenja,  

u duševnim i tjelesnim bolima, 

udijeli im svoga Duha  

da u vjeri vide tvoju prisutnost u ovome domu 

te susretnu pogled koji tješi  

i pokazuje radost zajedništva s tobom,  

te jednom prispiju u pripravljeno im prebivalište na nebesima. 

Po tvome Sinu Isusu Kristu 

koji s tobom i Duhom Svetim  

živi i kraljuje u vijeke vjekova. O. Amen. 

Ili:  

Blagoslovi , Gospodine, Bože svemogući, ovu obitelj 

i ovaj njihov obiteljski dom: 

da ovdje bude zdravlje, čistoća, 

pobjedna krjepost, dobrota i blagost, 

potpuno izvršivanje evanđeoskoga zakona 

i zahvaljivanje tebi Bogu, Ocu našemu,  

i neka tvoj blagoslov ostane uvijek 

na svim članovima obitelji,  

koje si po vjeri učinio dionicima  

Kristove proročke, svećeničke i kraljevske službe, 

da bi te naviještali, svjedočili  

i trajno ti se nesebično prinosili kao duhovni prinos. 

Po istom Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

 

 

 

 



Ili:  

P. Bože i Oče naš, molimo te: 

blagoslovi ovu obitelj. 

Daj im da te slave u danima radosti, 

da u tuzi u tebi pronalaze utjehu, 

a u potrebi iskuse tvoju pomoć. 

Budi im bliz, da bi ti u zajedništvu Crkve zahvaljivali 

i u svijetu svjedočili tvoju dobrotu. 

(Djeci, roditeljima i rodbini) udijeli (im) radost 

i pomoć na putu prema tvomu kraljevstvu. 

Po Kristu Gospodinu našemu. O. Amen. 

 

(Ako nema blagoslovljene vode, predvoditelj može vodu blagosloviti ovim riječima: 

Bože, naš Oče, izvore života i svetosti, 

ti si darovao ljudima vodu koja daje život i pročišćuje. 

Dostoj se blagosloviti  ovu vodu 

da oživi u nama milost krštenja 

i da bude ovoj kući znak tvoga blagoslova. 

Po Kristu Gospodinu našemu. O. Amen.) 

 

Nakon Blagoslovne molitve, predvoditelj slavlja (stavivši tamjan u kadionicu) poškropi 

nazočne i prostorije blagoslovljenom vodom, te ako je prikladno rekne:  

Neka vam ova voda bude spomen krštenja 

i neka vas podsjeti na Isusa Krista 

koji nas je otkupio svojom mukom i uskrsnućem.  

Vjerom u njega imamo dar neprestane milosti i blagoslova. 

 

Dok traje škropljenje, može se pjevati prikladna (božićna) pjesma. 

Obred se završi na sljedeći način: 

P. Gospodin s vama. O. I s duhom tvojim. 

P. Neka vas Bog ispuni svakom radošću i nadom u vjeri. O. Amen. 

P. Neka se Kristov mir nastani u vašim srcima. O. Amen. 

P. Neka Duh Sveti u vas ulije svoje darove. O. Amen. 

P. U radosti kršćanske vjere naviještajmo ljepotu njegova dolaska i 

prisutnosti. Blagoslivljamo Gospodina svojim životom. O. Bogu hvala. 

 

Na kraju se otpjeva jedna ili više kitica prikladne (božićne) pjesme. 

 


