MOLITEV DRUŽINE V ADVENTU
V imenu Očeta in Sina in Svetega duha
Amen
Skavtske litanije Matere Božje
Gospod usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Marija šotor Najvišjega – prosi
za nas.
Mati odrešenikova
Najčistejša Devica
Blagoslovljena med vsemi
ženami
Ponižna in uboga
Vedno mladostna v duhu
Sposobna poslušanja v tišini

Pozorna za božjo govorico
Žena, ki je rekla »da« Gospodu
Zvesta svoji obljubi
Plemenita v darovanju
Vredna božjega zaupanja
Srečna, ker je verovala
Budna v vsakem trenutku
Marija Mati skavtov
Marija zavetje naše dežele

Zvezda severnica
Prizadevna v skrbi za bližnjega
Sestra vsakemu človeku
Do vseh prijazna
Prepoznana v šepetu narave
Izvir resnične radosti
Moč v težavah
Marija, mati skavtov in kraljica
družin

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – podari nam mir.
Molitev družine
Gospod, ti veš, da nimamo časa.
Ni vse tako kot bi moralo biti.
Morda res nismo lačni, slabo oblečeni ali brez
doma.
Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli.
Toda ti, Gospod lahko naš vsakdan spremeniš.
V temnih dnevih lahko
s svetlobo tvoje luči zažari novo življenje.
Zaupamo, da lahko napolniš naš dom z veseljem,
srečo in ljubeznijo, če ti le dovolimo vstopiti.
Vabimo te v našo družino,

hočemo ti dati dom v njej.
Danes začenjamo delati prostore miru,
sprave in odpuščanja, da ti pokažemo, da mislimo
resno.
Nič in nihče nas ne bo ločil od tvoje ljubezni,
Gospod.
Ena družina bomo. Eno srce v Božjem srcu. Pridi
torej,
Gospod, pridi v našo družino. Amen.
(Mati Terezija)

Mati ali oče zmoli:
Oče hvala ti za današnji dan.
Hvala, da smo skozenj stopali v spremstvu tvoje ljubezni.
Hvala, da smo se danes naučili novih stvari.
Hvala ti, da se ob večeru srečamo skupaj v molitvi.
Prosimo te za skavtske voditelje, da bi z veseljem in radostjo, še naprej opravljali tvoje delo.
Blagoslavljaj nas na naših poteh tudi jutri.
Vsak član je povabljen, da se s svojimi besedami zahvali za pretekli dan: Hvala ti, oče …
Slava Očetu in Sinu in Svetemu duhu …

