
  

Uvodna misel  
Advent je čas pričakovanja. Verujemo, da bo Kristus nekoč prišel in vse dopolnil. To pomeni, da bo najprej 

poravnal krivico. Postavil bo v luč vse, ki so morali doslej živeti v senci. To je lahko boleče, ker bomo soočeni tudi 

s tem, kako smo mi drugim otežkočili življenje. Kljub temu lahko sodni dan pričakujemo z veseljem. Končno bo 

prišla na dan resnica, ki nas bo osvobodila. Potem se bo začel praznik brez konca. Zato so prvi kristjani v svojih 

bogoslužjih hrepeneče klicali: Maranata – pridi, Gospod Jezus! Berilo (Flp 4,4-9)  

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom 

Bratje in sestre! Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem 

ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in 

prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. 

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, 

kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, 

to delajte. In Bog miru bo z vami.  

Molitev  
M: Gospod Jezus Kristus, prišel boš v slavi kot kralj vsega stvarstva. Zato te kličemo:  

Vsi: Pridi, Jezus! Maranata!  

M: Sodil boš žive in mrtve. Vsi: Pridi …  

M: Zbral boš pred sabo vse narode in ljudstva. Vsi: Pridi …  

M: Dopolnil boš vse svoje stvarstvo. Vsi: Pridi …   

M: Stali bomo pred teboj. Vsi: Pridi …  

M: Videli bomo svoje življenje s tvojimi očmi. Vsi: Pridi …  

M: Izpostavljeni bomo ognju tvoje ljubezni. Vsi: Pridi …  

M: Soočil nas boš s svojo pravičnostjo in svojim usmiljenjem. Vsi: Pridi …  

M: Potem bosta prišla novo nebo in nova zemlja. Vsi: Pridi …  

M: Obrisal boš vse solze z naših oči. Vsi: Pridi …  

M: Privedel boš ljudi iz vseh krajev in časov k spravi. Vsi: Pridi …  

M: Razodel se nam boš kot cilj našega upanja. Vsi: Pridi …  

M: Veselite se. Gospod je blizu.  

Vsi: Veselite se. Gospod je blizu.  

M: Dokončno bo premagal in uničil zle sile, da bo napočilo Božje kraljestvo. Mogočnim bo vzel iz roke orožje, 

njegov mir se bo razširil do koncev zemlje.  

Vsi: Veselite se. Gospod je blizu.  

M: Poravnal bo krivdo grešnikov, da bo med nami prebivala Božja ljubezen. Tedaj bo utihnila lažnjiva govorica in 

luč resnice bo svetila nad vsemi ljudstvi.  

Vsi: Veselite se. Gospod je blizu.  

M: Ponižani in razžaljeni bodo potolaženi in slišali bomo vriskanje osvobojenih. Tedaj ne bo več žalovanja, ne 

vpitja, ne bolečine in veselje odrešenih se bo razlegalo po vsem svetu.  

Vsi: Veselite se. Gospod je blizu.  

M: Potem se bo svitalo vsem žalujočim in sonce večne radosti bo vzšlo. Uničeni bodo angeli smrti, polnost 

življena bo prišla na dan.  

Vsi: Veselite se. Gospod je blizu.  

M: Z molitvijo, ki nas jo je naučil Jezus Kristus, prosimo, da bo prišlo k nam Božje kraljestvo:  

Vsi: Oče naš, ki si v nebesih … . Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.  

M: Hvaljen Jezus.  

Vsi: Vekomaj. Amen. 
 

Vir: 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-molitev-v-adventu.pdf 
 

Pesem: Maranata, pridi Gospod 
 

POBOŽNOST PRIDI, JEZUS!  
 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-molitev-v-adventu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HWsY0DrSjPg


 

 

 

Advent beten und feiern mit dem Gotteslob 

 

1.   Entzünden der Adventkranzkerze 

 

2.   Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (GL 223)  

 

3.   Eröffnung: Lichtdanksagung (GL 988,4) 

 

4.   Lied: Herr, send herab uns deinen Sohn (GL 222, Strophen 1-4) 
      https://www.youtube.com/watch?v=8hBoSDo8f_w 

 

5.   Andachtsabschnitt: (GL 675,1)  

 

6.   Lied: Herr, send herab uns deinen Sohn (GL 222, Strophen 5-9) 

     (Wenn man nicht singt, kann man das Lied wie ein Gebet sprechen  

     - zum Beispiel  abwechselnd in zwei Gruppen).  

 

7.   Abschluss: Litanei von der Gegenwart Gottes (GL 557, Zeilen 1-18)  

     (Jemand liest eine Zeile vor und diese wird von allen wiederholt).  

 

8.   V: Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.  

     A: Vater unser im Himmel … . Denn dein ist das Reich ...  

     V: Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

     A: Amen.  

 

9.   Lied: Tau aus Himmelshöhn (GL 158) 

 

Quelle: 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hauskirche.-advent--feiern-mit-dem-gotteslob.pdf 

ANDACHT ERWARTUNG 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0A-SFIqMNDQ
https://www.youtube.com/watch?v=8hBoSDo8f_w
https://www.youtube.com/watch?v=BJAwDSuG-aE
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hauskirche.-advent--feiern-mit-dem-gotteslob.pdf

