
PRIČEL SE JE ADVENTNI ČAS 

Letošnji adventni čas bo zaznamovan z epidemijo COVID-19, ki je spremenila naše 
življenje in način obhajanja cerkvenih praznikov. Škofje vabijo vse katoličane, da 
okrepimo molitev in vero znotraj svojih družin.                                                              
Adventni venec 
Pripravimo adventni venec ter ga postavimo na vidno mesto v svojem domu. Ob 
njem bomo vsak dan molili in s prižiganjem sveč občutili, da se luč veča. Luč je 
Kristus, ki razsvetljuje naše dneve in nam prinaša upanje.                                        
Zakramenti 
V letošnjem adventu opravimo sveto spoved v domači župniji ter prosimo 
domačega duhovnika za prejem svetega obhajila izven svete maše.                           
Molitev 
V obdobju pred božičem vabimo vernike, da okrepijo osebno in družinsko molitev 
(pred jedjo in po jedi, Angel Gospodov, rožni venec, molitev za zdravje v času 
epidemije itd.), obudijo molitev ob adventnem vencu in pogosteje prebirajo Sveto 
pismo.                                                                                                                                         
Jaslice  so sestavni in nepogrešljivi del slovenske kulturne dediščine, ki že več 
stoletij zaznamujejo naše praznovanje božiča. Letošnji adventni čas zato 
namenimo za izdelavo domačih jaslic.                                                                                                    
Blagoslov doma 
Na sveti večer, 24. decembra, sami blagoslovimo svoj dom. V cerkvi ali pri 
domačem duhovniku vzemimo blagoslovljeno vodo ter ob pesmi in molitvi 
blagoslovimo svoje stanovanje ali hišo: na začetku prižgemo luči na božičnem 
drevesu in svečo pri jaslicah; zapojemo božično pesem, preberemo odlomek iz 
Svetega pisma, ki govori o Jezusovem rojstvu, sledijo osebne prošnje, blagoslov 
jaslic in stanovanja ali hiše; zaključimo z molitvijo Oče naš ter zapojemo božično 
pesem.                                                                                                                                       
Tihota:   Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je 
samo tako mogoče resnično doživeti božične praznike.                                                             
Dobrodelnost 
V času pričakovanja Jezusovega rojstva se spomnimo na uboge, zapostavljene, 
bolne in osamljene. S svojimi darovi podprimo delovanje dobrodelnih društev in 
ustanov, ki znotraj Katoliške cerkve pomagajo najšibkejšim in odrinjenim na rob 
družbe.  

 Maša je vsak dan redno na Exodusu ob 12. in 18. uri, na Radiu Ognjišče ob 19. u.                                                                                                                     
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MOLITEV 1 

 

Bodi usmiljen, Gospod, do vseh mojih del,                                                                   
do del, ki so le neznatna senca tvojih talentov               
in darov.                                          
Bodi usmiljen, Gospod, do mojega razuma,                                                          
ki je prepočasen ob razumevanju tvojih 
skrivnosti. Bodi usmiljen, Gospod, do mojega duha,                                                                  
ko postane samotna misel, otožni samotar.                                                         
Bodi usmiljen, Gospod do moje zaspanosti in mlačnosti,                                       
zaradi katere krvavi tvoje srce!                                                                            
Bodi usmiljen, Gospod,do moje neposlušnosti in otopelosti,                                 
ki ne prepozna greha!                                                                                            
Bodi usmiljen, Gospod do moje pozabljivosti,                                                       
do neizpolnjenih dnih obljub! 
Bodi usmiljen, Gospod, ker zaupam v tvoje usmiljenje.                                     
(Stanka Mihelič) 
 
MOLITEV 2 (otroci) 
 
Dobri Oče, v tem adventnem času prihajam  
predte in te prosim, da me močno stisneš k sebi.                                                                                       
Pomiri me s svojo bližino.                                                                                            
Vem, da me imaš rad.                                                                                                 
Pomiri me, da me ne bo strah vsega, kar ta čas prinaša:                                        
bolezni, nemira, neznanja, lenobe.                                                                            
Daj mi čutiti, da sem varen, saj ti ljubeče skrbiš zame,                                               
za mojo družino in prijatelje.                                                                                     
Prisluhni tudi mojim skritim željam …                                                                       
Pridi k nam, Gospod, da bom jaz prišel k tebi. 
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ADVENT! NAŠ ADVENT! MOJ ADVENT 
Čas duhovne in bogoslužne priprave na božič 

začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje, 

ki bo letos 29. novembra, in ga sklenemo v tednu 

po četrti adventni nedelji na sveti večer, 24. 

decembra.  

Kako je bilo vse predvidljivo do sedaj! Vse po pričakovanju. Letos pa ostaja trden 

samo koledar. Toda a ni to še bolj adventno? Pričakuješ, a ne veš, kaj prihaja. 

Zavito je v skrivnost. Bolj ko so pričakovanja določena, bolj jih zna doleteti 

razočaranje. 

Letos, ko je tako malo gotovosti, skušajmo tudi mi prepustiti Bogu, da nas obišče 

na svoj način. da nas preseneti. V tem dragem adventu se učimo prepoznati Božje 

delovanje in prihajanje v preteklosti, razbirati sledi Njegovega prihajanja v 

sedanjosti in upati, da ga bomo srečevali, ko bo prihajal v bodočnosti, dokler ne 

pride naproti kot naš cilj. 

JEZUS JE ŽE PRIŠEL, KAJ TOREJ PRIČAKUJEMO? 

Na Jezusovo rojstvo se ne pripravljamo, to se je že zgodilo. To je jasno. 

Praznovanje božiča ni v tem, da se delamo, kot da se BO Jezus rodil v jaslih. Ta 

dan nas spominja na Njegovo rojstvo, tudi jaslice, ki jih postavljamo za našo 

krepitev vere, upanja in ljubezni. 

Božič kljub vsemu ni samo obletnica. Praznujemo tudi sedanjo resničnost. Jezus se 

daruje za vse nas, da bi nas odrešil. Jezus ni več majhno dete, kot je bil v 

Betlehemu, je pa isti. Pričakujemo njegov prihod v slavi. Na Jezusov prihod se ne 

pripravljamo samo decembra, ampak z vsem svojim življenjem.  

Pomen adventa je torej, da nas spominja, da smo v pričakovanju, na poti proti 

Kraljestvu. Povabljeni smo, da se povrnemo k Bogu. 

Pripraviti se na praznovanje božiča pomeni  vsaj malo se odpovedati obilju 

sveta, da bi spet našli okus po večnih rečeh. Advent je čas veselja. A radost ob 

pripravi na praznovanje ni veseljačenje in nakupovanje, umetno ustvarjanje 

vzdušja, ampak predokus večne gostije – kamor smo vsi namenjeni in poklicani.  

Adventni čas je za kristjane poseben čas, ker nas vabi, da se spomnimo na 

preteklost, nas spodbuja, da živimo v sedanjosti in da se pripravimo na bodočnost. 

pred nas postavlja tri naloge: post, molitev, dobra dela, da bi se na ta način 

prečistili. To je ubranitev pred tremi najhujšimi skušnjavami, ki jih je prestal Jezus.  

Pomnimo:                                                                                                                   

Advent je čas priprave, upanja in kesanja za naše grehe, ob pričakovanju prihoda 

našega Gospoda.                                                                                                                 

V adventu se pripravljamo na božič in na drugi Kristusov prihod na svet, ko se bo 

vrnil kot Kralj vsega vesolja.                                                                                                

Ta čas je priložnost, da pomislimo, kakšno je bilo naše duhovno življenje, naše 

življenje v odnosu z Bogom in priložnost, da se na novo spreobrnemo.                       

Je tudi čas, ko si lahko začrtamo smer svojega življenja in sklenemo, kako lahko 

postanemo boljši kot doslej. 

NE HODIM VEČ V MESTO                                                         

Ne hodim več v mesto. Vsi nekam hitijo.                                                                      

Nihče nima časa. Mesto je polno ljudi.                                                                              

Polno je raznovrstnih stvari.                                                                                           

Smreke, okraski, lučke, znižanja, štanti …                                                     

Kupujejo darila. Vrečke so polne.  

Ne hodim več v mesto.                                                                                        

Ljudje pojejo, se smejijo, veselijo.                                                                            

Jaz pa ne vem zakaj. Ali je to zaradi božiča?                                                                

Ali se veselijo prihajajočega Jezusa? 

To je žalostno. Vsi praznujejo božič,                                                                          

vendar Jezusa ni nikjer. Kje pa je On? Sam je.                                                                                       

Izpodrinili so ga, spodili.                                                                                                    

In zato ne hodim več v mesto. 

Hodim po tisti poti, po kateri je hodil Jezus.                                                                       

Po poti, kjer ga lahko vidim in objamem.                                                                          

Po poti, kjer lahko objamem hladna srca.                                                                     

Po poti, kjer lahko razveselim žalostne obraze.                                                          

Po poti upanja. Po poti ljubezni. 

Brat … Sestra … Poišči Jezusa,                                                                           

poišči božič v ljudeh, v prijatelju, bratu, sestri, starših, v sebi.                                 

Tam ga boš našel.                                                                                                  
(Marija Begović) 

Prevara tega sveta. Na ves glas nam trobijo, uživajte te pravljične dneve miru in 

sreče, kupite si čim več daril, obdarujte se, odklopite se od resničnosti, zabubite se v 

svoj popek, potem pa nazaj na delo do naslednjih praznikov. Ne moti me 

obdarovanje, praznovanje; skrbi me odklop od resničnosti. Božič je v resnici 

takrat, ko Jezus postane stvaren, resničen. 
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