
Deviatnik k Svätej Rodine

KTO KLOPE TAM?

Sprievod zastane pred dverami nového príbytku, zástupca rodiny z predošlého príbytku
3x zaklope na dvere. Zástupca rodiny sa spoza uzamknutých dverí ozve:

1.klopanie
Kto klope tam? My dvaja chudobní.
Čože vám dám? Len nocľah chatrný.

Prosíme vás ponížene,
Z ďalekej sme prišli zeme.

Ja neznám vás. Dnu pusťte, pusťte nás!
To nemôž´ byť. Veď izieb je nazbyt.
Podaromná je vaša reč,
nieto miesta, choďte preč!

2. klopanie
Kto je zas tam? Muž so svojou ženou.
Prečo ten klan? Ó, majte súcit s ňou.

Odplatu vám dá Boh za to,
isté nebo, keď nie zlato.

Čo ma po tom? Nech žehná Pán váš dom!
Čo z toho mám? Veď Boh dal všetko vám.
Viete, vidím rečičky mlieť,
povedal som, miesta niet!

3. klopanie
Či ste zas tu? Pre Boha maj srdce.
Pre žobrotu? Pre srdce trpiace.

Matka nosí nový život,
zmiluj sa, veď čaká pôrod.

To nie, to nie? Ó, núdza nás ženie.
A platí kto? Ja prácou splatím dlh.
Doparoma, niet roboty,
Niet miesta pre žobroty!

4. klopanie
Nebúrte ma! Nechceme už prosiť.
Nezlosťte ma! Len ráčte poradiť. Kde pre Syna Boha

jesto, v meste dáke skromné miesto.
Snáď maštaľ tam! Ó, jedna z mnohých rád.
Žobráč sieň chce? Len pre Božie Srdce.
Nevyberá žobrácky hosť,
pre vás bude maštaľ dosť!



Verše možno aj spievať. V tom prípade sa účastníci deviatnika rozdelia na 2 skupiny: v jednej bude zástupca
rodiny, ktorá obraz prijíma a v druhej zástupca rodiny, ktorá obraz odovzdáva.

Osoba prijímajúca obraz do príbytku hlasno povie:

„Svätá rodina, ja ťa predsa prijmem. Panna Mária i svätý Jozef, vstúpte k nám s Božím požehnaním.“

Sprievod vstúpi dnu , napr. za spevu piesne. Zástupca rodiny prinášajúcej obraz odpovie:

„Prijmite Ježišovu matku v tomto obraze a uctite si ju v jej čistom a nepoškvrnenom počatí.“

Obraz potom pobozká a odovzdá ho. Prijímajúca osoba obraz tiež pobozká a povie:

„Vitaj nám, Panna prečistá, buď nám vždy ochrana istá.“

Nasleduje: ..................................................................................................................................................................

1. Radostný ruženec
2. Loretánske litánie (podľa ľubovôle aj Litánie k sv. Jozefovi)

Zástupca rodiny, ktorá poskytla Svätej rodine nový príbytok sa pomodlí osobitnú modlitbu:

„Matka Božia, Mária, povzbudení tvojou láskavosťou konáme túto pobožnosť s túžbou vyprosiť si tvoju lásku
a ochranu.
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 mali vtedy to šťastie-
ubytovať ťa v našom príbytku! Keďže ti už osobne nemôžeme dať prístrešie, príď aspoň duchovne s týmto
obrazom a požehnaním tvojho Syna do nášho príbytku. Po tieto dni, keď máme u seba tvoj obraz, budeme sa
usilovať slúžiť ti 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, 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, ponížené, 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 nám príde hodina smrti, neopusť nás vtedy, ale si spomeň na to, ako sme sa tu zhromaždení utiekali k
tebe. Milostivo ponáhľaj sa nám na pomoc a priveď nás do večných príbytkov, aby sme s tebou a so všetkými
anjelmi a svätými mohli chváliť a zvelebovať požehnaný plod tvojho života po všetky veky vekov. Amen.“

Obraz zostáva v rodine až do druhého večera. Možno nechať nad ním horieť svetielko, kým sa neprenesie do
druhého domu.

3. Pieseň: adventná, mariánska, alebo k sv. Jozefovi

Rozlúčka: ....................................................................................................................................................

1. Pieseň: JKS č. 402 /403
2. Anjel Pána

Nato sa zástupca rodiny pred obrazom pomodlí túto rozlúčkovú modlitbu:

Teraz prichádza chvíľa rozlúčky s tebou, naša milá Matka! Vypros nám, aby sa naše srdcia, ktoré sme dnes
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 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.


