
PRIČEL SE JE ADVENTNI ČAS 
 
Končalo se je cerkveno leto in prihajamo v advent.  
Advent je čas štirih nedelj pred božičem.                                                                   
To je čas priprave, upanja in kesanja za naše grehe, ob 

pričakovanju prihoda našega Gospoda. 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.  
28. nov.: 1. adventna nedelja  in nedelja Karitas, blagoslov adventnega venca.           
Bog prihaja v človeško krhkost. Božja beseda te nedelje govori o molitvi. V njej se 
povezujemo z Očetom, Sinom in Svetim Duhom.   
1. dec.: prvi četrtek, maša v Spodnji Kungoti, molitev za nove duhovne poklice                                                                
2. dec.: 1. petek, ob 9. uri molitev in maša za nove duhovne poklice 
3. dec.: god sv. Frančiška Ksaverija, apostola Indije, kip v naši cerkvi 

4. dec.:  2. adventna nedelja. Pripravimo Gospodu pot do naših src. Bodimo tako 
pogumni in mu dovolimo, da vstopi po molitvi, kesanju in sv. maši. Psalm nam 
obuja spomin na vse, kar je Bog storil za nas.                                                                                                         
8. dec.: Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik. Po iskreni spovedi 
in obhajilu postanemo brezmadežni tudi mi. Le svoj Zgodi se moramo izreči!             
11. dec.: 3. adventna nedelja. Bogoslužje je v polnosti naravnano na veselje, ki se 
poraja ob skrivnosti učlovečenja. Bog je prvi, ki se veseli v tem, kar sem, čeprav 
sem grešnik. Odpušča mi in me ljubi. On me prenavlja s svojo ljubeznijo.              
16. dec.: spovedni dan v Pesnici, od 10.-17. ure, naša molitvena ura od 15.-16.     
17. dec.: spokorno bogoslužje pred mašo v Zg. Kungoti ob 17. uri.                                    
18. dec.: 4. adventna nedelja. Božji Sin se je želel z učlovečenjem kar najbolj 
približati človeku. Božja bližina razveseljuje in daje moč za življenje. Krepi nas, da 
bi v veselju služili drug drugemu po Marijinem vzgledu.                                                        
22. dec.: božični koncert učencev OŠ Kungota v cerkvi. 

24. dec.: sveti večer, blagoslov doma, slovesna maša: 
"In se je utelesil po Svetem Duhu in postal človek."                                                                                                                     
25. dec.: BOŽIČ                                                                                                                                
26. dec.: Štefanovo, Dan slovenske enotnosti                                                                           
31. dec.: Silvestrovo. Hvaležnost za preteklo leto.                                                                                                               
Več  o teh prazničnih dneh bo v božični zloženki. 

KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE MOLIMO!                
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MOLITEV – LAHKO RAČUNAM NATE 

Nebeški Oče, svojo dobroto izkazuješ čez vse meje vsem, ki Ti pripadajo.                                
Vedno si na moji strani, me blagoslavljaš in krepiš.                                                                      
Vesel sem, da lahko vsak dan računam nate,                                                        
ker si zvest meni, svojemu otroku. 

Gospod, v Psalmu 37 praviš:                                                                                                       
Zaupaj v Gospoda in delaj dobro, prebivaj v deželi                                             
in se pasi v zaupanju. Razveseljuj se v Gospodu,                                                       
pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Zaradi Gospoda                                                       
so koraki moža trdni, nad njegovo potjo ima 
veselje. Ogibaj se slabega in delaj dobro, in tako prebivaj na veke.                                                       

Oče, Ti si moj Bog in moje zaupanje.                                                                                           
Danes sem to, kar sem, ker se navdušujem nad tvojimi potmi.                                                     
Trdno se držim tvoje besede in Te prosim,                                                                                       
da prav usmerjaš moje korake, ko opravljam razne aktivnosti. 

                                                                                                                                    
Izpolni želje mojega srca, ker se veselim v Tebi.                                                                         
Naj bo moje življenje živi dokaz tvoje zvestobe.                                                                                                                                          
Vedno skrbiš za tiste, ki Te ljubijo in Ti služijo.                                                                            
Zato verjamem, da boš poskrbel zame danes in vselej.                                                                                                                                                                
Oče, hvala, da si me slišal in uslišal moje molitve.                                                                           
V Jezusovem imenu. Amen. 

UMIRIMO SVOJE SRCE IN POGLOBIMO HREPENENJE PO BOGU. 

http://www.zupnija-kungota.si/


ADVENT – PRIPRAVA NA BOŽIČ 

Pomembno je, da se v življenju ustavimo in 

da razmislimo o svojem duhovnem 

življenju in svojem odnosu do Boga in 

bližnjega. Liturgična barva za ta čas je 

vijoličasta, kar pomeni spokornost. 

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. 

Trojni namen adventa: 

• Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišljevati o Jezusovem 

rojstvu v Betlehemu. Gospod je že prišel in se rodil v Betlehemu. Utelesil 

se je, postal človek, poln skromnosti in uboštva. Prišel je kot kdorkoli od 

nas, človek med ljudmi. To je bil njegov prvi prihod. 

• Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo 

»prisotnost Jezusa Kristusa« v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. 

Živeti v pravičnosti in ljubezni, vselej budni; hoditi po Gospodovi poti. 

• Priprava na bodočnost: Pripravimo se na drugi prihod Jezusa Kristusa v 

veličastvu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in Sodnik vseh 

narodov in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega verovali in živeli kot 

zvesti otroci Gospodovi in dobri bratje drugim.  

V Evangeliju nam Jezus pogostokrat pravi, da »ne vemo ne dneva ne ure«, 

ko se bo zgodil poslednji dan. Zato nas Cerkev v adventu vabi, da se 

pripravimo na ta dogodek s pregledom naše preteklosti in načrtovanjem 

naše bodočnosti. 

Pregled: Izkoristiti moramo ta čas za razmislek o tem, koliko smo bili 

doslej dobri, in kaj bomo storili, da bomo boljši kot do zdaj. Pomembno je, 

da se v življenju ustavimo in da razmislimo o svojem duhovnem življenju in 

svojem odnosu do Boga in bližnjega. Sleherni dan moremo in moramo biti 

boljši. 

Načrtovanje: V Adventu moramo načrtovati, da bomo dobri ne samo v tem 

času, temveč vselej. Premisliti moramo, kaj nas najbolj stane in naredimo 

sklepe, da ne pademo v iste napake. 

Varujmo svojo vero 

V tem času pa nas »bombardirajo« z reklamnimi oglasi za nakupavanje vsega 

mogočega in nas vabijo na vsa mogoča praznovanja. Vse to pa nas utegne privesti 

do tega, da pozabimo na pravi smisel adventa. 

Potrudimo se, da bomo živeli ta liturgični čas poglobljeno, v krščanskem smislu. Na 

ta način bomo preživeli Gospodov božič prevzeti od Njega, ki je Gospod božiča. 

ZAHVALA ZA POMOČ 

Oči imam, da odkrijem druge,  
ušesa imam, da jih poslušam, 
noge, da se napotim k njim, 
roke, da drugim nudim pomoč 
in srce, da jih ljubim. 
Phil Bosmans 

 

Delovanje organizacije Karitas temelji na naši ljubezni do Boga in do 

bližnjega. Naše vrednote rastejo iz te ljubezni. Zgled nam je Kristusov nauk. 

Bogastvo in cilj življenja naj bo vedno v pomoči drugemu. To pri Bogu 

največ šteje. 

V nedeljo, 30.10.2022, smo z vašo pomočjo ŽK Gornja sveta Kungota v 

sodelovanju s Spodnjo Kungoto pripravili že 23. dobrodelni srečelov. Iz srca 

se vam zahvaljujemo, ker ste nam pomagali z dobitki oz. denarnimi 

prispevki.  

Na zahvalno nedeljo 6.11.2022 smo zbirali jesenske pridelke oz. vložena 

živila, moko, olje, sladkor … Prejeli smo 53 komadov različnih, predvsem 

vloženih artiklov. Zbrana sredstva in artikle bomo namenili ljudem v stiski v 

našem kraju. Hvala vam, da nam pomagate z odprtim srcem. 

 

Občutimo stisko ljudi okoli nas, tako materialno kot duševno. Naj ljudje 

občutijo, da v stiski niso sami. Delo za druge tudi nas bogati. 

Iskrena hvala, da ste prispevali delček upanja, veselja in dobrote vsem, ki  

potrebujejo našo pomoč. 

 

ŽK Gornja sveta Kungota, Brigita Marhold 

MARIJA JE V POSLUŠNOSTI BOŽJI BESEDI POSTALA ZGLED VERE. 
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