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BLAGOSLOV ADVENTNEGA VENCA
Adventni venec je del stare tradicije, ki postaja v zadnjem času vse močnejša
spodbuda k redni molitvi. Ni le okras stanovanja, ampak postaja središče, okrog
katerega se spletajo molitve vseh družinskih članov vse dni pričakovanja božičnega
praznika. Zato je prav, da ta venec s štirimi svečami (vijoličnimi, če smo zelo natančni
pa s tremi vijoličnimi in eno rožnato) blagoslovimo na prvo adventno nedeljo ali že
na njen predvečer. Potem bomo pri molitvah, tudi iz adventnega Magnificata, prižigali
vedno več sveč, da bo tudi v nas vedno več luči. Primerno je, da bogoslužje blagoslov venca, vodi eden od staršev.
Vsi se pokrižajo, medtem ko voditelj molitve reče in stali odgovorijo:
Voditelj: Naša pomoč je v imenu Gospodovem, vsi: Ki je stvaril nebo in zemljo.
PRISLUHNIMO BESEDAM PREROKA IZAIJA (Iz9,1-2.5-6)
Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne
sence je zasvetila luč. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred
teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti dete nam je
rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec,
Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na
Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in
pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila.
Voditelj: Božja Beseda. Vsi: Bogu hvala.
S sklenjenimi rokami voditelj reče: Gospod naš Bog, slavimo te zaradi tvojega Sina
Jezusa Kristusa. On je Emanuel, upanje vseh ljudstev; On je Modrost, ki nas uči in
vodi; On je Odrešenik slehernega naroda. Gospod Bog, naj pride na nas tvoj
blagoslov, ko bomo prižigali sveče na tem vencu. Naj bo ta venec in njegova luč
znamenje Kristusove obljube, da nam bo prinesel odrešenje. Naj pride kmalu in ne
odlaša. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Potem lahko pokropi venec z blagoslovljeno vodo, vsi pa zapojejo primerno adventno
pesem.

Pon., 30. 11.
ANDREJ

Ob 17. uri
za žive in + iz družin Skočir in Petrun

MOLITVENI NAMEN
papeža FRANČIŠKA

Molimo, da bi se naš osebni odnos
z Jezusom Kristusom napajal iz Božje besede in
iz molitvenega življenja.

Tor., 1. 12.
Edmund Campion
Sre., 2. 12.
Bibijana
Čet, 3. 12.
Frančišek Ksaver
Pet., 4. 12.
Barbara
Sob., 5. 12.
Saba (Sava)
Ned., 6. 12.
2. ADVENTNA
NEDELJA
Nikolaj (Miklavž)

Ob 17. uri
za + Jožico in Alojza Kralja
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Prvi četrtek - ob 17. uri
za vse + Ocvirkove in Vodušekove
Prvi petek - ob 17. uri
za + Vinka Grateja
Prva sobota - ob 17. uri
za + Antonijo Repnik
Prva nedelja – darovaje za potrebe župnij
Ob 8. uri za pogrešanega brata Franca Reflaka in
sorodnike
Spomin: za + Dušana in Ivana Kovača

ALI BO KRŠČANSKA VERA, TUDI V PRIHODNJEM LETU,
OBLIKOVALA NAŠE ŽIVLJENJE?
Novo liturgično leto začenjamo z berilom iz preroka Izaija, ki nam ob vsej
negotovosti, ki jo še vedno povzroča pandemija, kaže smer v prihodnje leto.
Gospod, ti si naš Oče, naš Odrešenik ti je ime. Z velikim upanjem gledamo na
Boga, vendar v pogledu nanj odkrivamo, da se v našem življenju ne zrcali vedno
ljubeč odnos do Očeta in Odrešenika. Neredko ga preziramo. Kdo je temu kriv?
Ljudje vedno potrebujemo nekoga, kateremu pripisujemo krivdo za svoje napake
in se ne obotavljamo iskati krivdo tudi pri Bogu. »Če nas imaš tako rad, Gospod,
zakaj dopuščaš, da odhajamo s tvojih poti … da te pozabljamo … da živimo, ne
da bi se ozirali nate?« se človek sprašuje že za časa preroka Izaija. O da bi
predrl nebo in stopil dol!
Ali bo krščanska vera, ki ji naša družba dolguje toliko zahvale, tudi v prihodnjem
letu oblikovala naše življenje? Ali bomo izkazali Bogu in sočloveku potrebno
spoštovanje, brez katerega kot družba ne moremo živeti v miru in blagostanju?
Ali se bomo usmerjali po Božjih zapovedih in krščanskih vrednotah?
Ob vseh svojih dvomih v človekove sposobnosti Izaija le zaupa Bogu in njegovi
zvesti ljubezni do človeka, ki ga je ustvaril. Zaključek današnjega besedila (op.

p.: Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7) izraža prav to globoko zaupanje preroka, ki svoj
notranji pogovor slabotnega človeka z Bogom zaključi z zaupnim klicem: In zdaj,
Gospod, si ti naš oče. Mi smo glina, ti si naš upodabljavec, mi smo delo
tvojih rok.
Seveda bo tudi v novem cerkvenem letu marsikaj odvisno od nas. Ali se bomo
pustili oblikovati od njega? Ali bomo živeli v zavesti enkratnosti vsakega človeka
… v globokem spoštovanju do podarjenega življenja … v solidarnosti medsebojni
skupnosti … v veri, da bo on dopolnil tisto, česar mi ne bomo zmogli?
Ob vseh dvomih tudi mi postavimo čas, ki je pred nami, pod njegov blagoslov ob
stvarjenju sveta: Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro.
Jože Marketz, je od lani krški škof s sedežem v Celovcu

Pon., 7. 12.
Ambrož
Tor., 8. 12.

Ob 17. uri
za + Duška Urana
BREZMADEŽN SPOČETJE DEVICE MARIJE
Ob 17. uri za + Janka Zapečnika
Sre., 9. 12.
Ob 8. uri
Peter Fourier
… po namenu darovalca …
Čet., 10. 12.
Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
Loretska Mati Božja za dušno in telesno zdravje
Pet., 11. 12.
Ob 17. uri
Damaz
za žive in + iz družin Pavlič in Škvarč
Sob., 12. 12.
Ob 17. uri
Devica Marija iz
za + Stanislava Reka
Guadalupe
Ned., 13. 12.
Ob 8. uri za + Franca Urnauta
3. ADVENTNA
Spomin: za + Kristino Jurač in hčerko Eriko ter
NEDELJA
+ Nemčeve in Osrednikove sorodnike
Lucija
za + Marijo Gube, obl. in Franca
ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA
Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako vrsto hotel posebej obdarovati. Toda Stvarnik
se je hotel poprej prepričati, kateremu bi določen dar najbolj koristil. Dejal jim je:
»Želim, da bedite in stražite zemljo sedem dni.«
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki jim je bila zaupana, tako vznemirila, da
jim prvo noč ni bilo težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo več tako lahko in proti jutru
jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč so se drevesa začela med seboj pogovarjati,
da ne bi zaspala. Kljub temu je bilo to za nekatera pretežko. Še več jih je omagalo

četrto noč. Do sedme noči je vztrajalo le nekaj dreves: smreka, bor, jelka, cipresa,
cedra in lovor.
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da vam
nikoli ne bodo odpadli listi in igle, ampak boste vedno zeleni. Stražili in
varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo, bodo druga drevesa
našla zavetje med vašimi vejami.«
Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo liste in pred zimo zaspijo, zimzelena
drevesa pa ostanejo budna. Tako so zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in
svežine v sivini. Zimzelena drevesa nam govorijo: vse okrog nas je zaspano,
utrujeno in onemoglo, mi pa nenehno pričujemo, da bedimo in čakamo.
Adventne vence spletamo iz zimzelenih vejic. Te zelene vejice nam govorijo:
kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in prinašati Božjo svežino v sivo
vsakdanjost.
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič

Prva svečka na adventen vencu je zažarela. Vabi nas k čuječnosti o kateri govori
evangelij 1. adventne nedelje (Mr 13,33-37). Pavel pa nam v drugem berilu (1
Kor 1,3-9) sporoča: »Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim
Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.«
Ostanimo tudi mi zvesti. Ne le zvesti … naša zvestoba naj iz dneva v dan raste.
Kakor bo plamen na adventnem vencu iz tedna v teden svetlejši, tako naj v naših
srcih vedno bolj žari ljubezen in zvestoba, ki naj odsevata v življenje.
PRVI ADVENT
Ena sama sveča … kdo jo opazi ob 1000-vatnih reflektorjih!
In vendar … lahko ena sama svečka prižge mnogo drugih,
da skupaj z njimi prežene temo.
Iskrica upanja … kdo jo opazi ob pričakovanju loto milijonov!
In vendar … lahko iskrica upanja preskoči na mnoge,
da skupaj z njimi premaga obup.
Jaz – posamezen, preprost človek.
Kdo me opazi ob vseh velikih in mogočnih!
In vendar! Gisela Baltes
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
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