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H i š n a   c e r k e v  

  
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)  

  

Advent – Začetek z blagoslovom venca 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Tukaj najdete vzorec, kako lahko na začetku adventa obhajamo bogoslužje in blagoslovimo 

adventni venec. Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete 

podoben predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.   
  
Kaj je treba upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela? Pripravite najprej prostor, kjer 

se boste zbrali. Postavite na mizo adventni venec (sveča naj še ne bo prižgana). Ob njem naj bi 

bilo Sveto pismo. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg 

tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:  

• Poiščite ljudi, s katerimi boste praznovali. To so lahko družinski člani, lahko pa tudi 

sosedi ali znanci. Pomislite tudi na tiste, ki živijo sami in so hvaležni za tako skupnost.  

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).  

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica 

prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so berilo in 

prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. Pobožnost lahko obhajate tudi 

sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.  

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 

speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 

Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 

uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili 

kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg 

tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tudi na spletu 

najdete celo vrsto lepe duhovne glasbe.   
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Pesem ali instrumentalna glasba  

 

Svečo na adventnem vencu prižgemo šele po blagoslovu. 

Na začetku lahko nekdo zaigra na glasbilo. 

Sicer pa lahko zapojemo adventno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:  

- Vi, oblaki, ga rosite (GLORIA 11/SG 21): https://www.youtube.com/watch?v=iD6c5bZPMxM 

- Dopolnjen je obljube čas (GLORIA 12/SG 15): https://www.youtube.com/watch?v=V7jyJ6H-tDs 

- Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 13/SG 25): https://www.youtube.com/watch?v=r0WMUctjVXM 

- Kedaj, Zveličar, prišel boš (GLORIA 15/SG 14): https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3xiPJRJWA 

- Poslan z nebes je angel (GLORIA 16/SG 18): https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9Ip_dydU 

- V revi zdihuje (GLORIA 18/SG 20): https://www.youtube.com/watch?v=SNDaqOtjYH0 
- Oznanil je angel (GLORIA 20/SG 17): https://www.youtube.com/watch?v=U-fJoa1gVZI 

- Je angel Gospodov (GLORIA 350/SG 171): https://www.youtube.com/watch?v=buqzsvK5yc4 
 
 
 

Križ in uvod  

 

Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.  

 

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(Vsi)   Amen.  
 
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v bogoslužje, lahko tudi po svoje.  
 

V  Zbrali smo se, da blagoslovimo adventni venec  

in prižgemo prvo svečo. 

Okrogli venec je znamenje skupnosti. 

Zelene veje pa so v tem času, ko narava počiva, izraz našega upanja, 

da bo življenje spet vzcvetelo. 

To je vsebina božičnega praznika. 

Jezus Kristus je luč sveta. 

Njegov prihod je povezan z obljubo odrešenja in življenja. 

Na to nas spominjajo štiri sveče. 

Luč na adventnem vencu bo postala teden za tednom bolj močna. 

Razsvetljuje našo pot k detetu v jaslicah. 

Številka štiri pa zaznamuje tudi nebesne smeri. –  

Kristus prihaja k vsem ljudem,  

njegova luč sveti tudi tistim, ki jih preziramo. 

Prisluhnimo sedaj Božji besedi, 

ki naj nam pomaga, da dojamemo sporočilo adventa. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iD6c5bZPMxM
https://www.youtube.com/watch?v=V7jyJ6H-tDs
https://www.youtube.com/watch?v=r0WMUctjVXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3xiPJRJWA
https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9Ip_dydU
https://www.youtube.com/watch?v=SNDaqOtjYH0
https://www.youtube.com/watch?v=U-fJoa1gVZI
https://www.youtube.com/watch?v=buqzsvK5yc4
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Berilo (Iz 2,1-5) 
 

Berilo iz knjige peroka Izaija. 
 

Beseda, ki jo je prejel Izaija, Amócov sin, o Judu in Jeruzalemu.  

Zgodilo se bo poslednje dni:  

Gora hiše GOSPODOVE bo trdno stala kot najvišja med gorami,  

vzdigovala se bo nad griči.  

In vsi narodi bodo hiteli k njej,  

številna ljudstva bodo prišla in rekla:  

»Pridite, pojdimo na GOSPODOVO goro,  

k hiši Jakobovega Boga.  

Poučil nas bo o svojih potih  

in hodili bomo po njegovih stezah.  

Kajti s Siona bo prišla postava  

in GOSPODOVA beseda iz Jeruzalema.«  

Razsojal bo med narodi,  

dokazoval številnim ljudstvom.  

Svoje meče bodo prekovali v lemeže  

in svoje sulice v srpe.  

Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu,  

ne bodo se več učili vojskovanja.  

Hiša Jakobova, pridite, hodímo v GOSPODOVI luči.  
 

Božja beseda. 

(Vsi) Bogu hvala. 
 
 
 
 

Blagoslovna molitev  
 

Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z blagoslovno molitvijo. 
 

V  Prosimo Boga, našega Očeta, 

da nas bo spremljal s svojim blagoslovom, 

ko se bomo v teh dneh zbirali okoli adventnega venca.  
 

Kratek molk. 
 

V Zahvaljujemo se ti, Bog, naš stvarnik. 

Uredil si dneve in leta in nas spremljaš v dobrih in hudih urah. 

V tem času adventna pa nas vabiš, da bi bili budni in pričakovali tvoje odrešenje. 

Hvalimo te. 

(Vsi)  Slavimo te. 
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V Ko se je dopolnil čas, si poslal svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

Oznanjal je prihod tvojega kraljestva miru in pravičnosti. 

Ozravljal je bolnike, slepim odpiral oči in prinesel blagovest ubogim. 

Hvalimo te. 

(Vsi)  Slavimo te. 

 

V Podaril si vsem, ki vate verujejo, svojega Svetega Duha,  

da bi postali luč, ki sveti obupanim in potrtim. 

Hvalimo te. 

(Vsi)  Slavimo te. 

 

V Polni zaupanja pričakujemo prihod tvojega Sina,  

in se pripravljamo na praznik njegovega rojstva. 

Zato te prosimo: 

Blagoslovi ta venec, okoli katerega se bomo zbirali v adventnem času. 

Naj v naših srcih zasije luč tvojega odrešenja 

ter prežene temino dvomov in obupa. 

Utrdi med nami vez edinosti,  

da bomo živeli v tvoji ljubezni. 

Obudi v nas hrepenenje po večni sreči 

in naredi iz nas orodje svojega miru. 

Za to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. 

(Vsi) Amen. 
 
Sedaj nekdo izmed navzočih prižge prvo svečo na adventnem vencu. 
Nato zapojemo adventno pesem (glej zgoraj ali GLORIA 11-21 / SG 13-26). 
Z otroci lahko zapojemo tudi pesem „Luč svetla naj gori“ (GLORIA 884). 
Poleg tega lahko prisluhnemo spevu „Tiho lučka gori“: https://www.youtube.com/watch?v=ru5X9ZrVgIM 

 

 
 

Prošnje in Oče naš 
 

Voditelj oz. voditeljica povabi k molitvi, namene pa naj napovedujejo navzoči.   
 

V  V adventu pričakujemo Kristusov prihod. 

V njegovi bližini bodo zaživeli vsi, ki so žejni pravičnosti. 

Zato ga polni zaupanja prosimo: 

 

Za vse, ki v Cerkvi in družbi pripravljajo Gospodovo pot, 

ki se zavzemajo za pravično porazdelitev dobrin tega sveta 

in za tiste, ki nimajo dostopa do čiste vode in zdrave hrane. 
 

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. (Melodija: GLORIA 444/SG 359) 

https://www.youtube.com/watch?v=ru5X9ZrVgIM
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Za vse, ki v vojnih področjih tega sveta pripravljajo Gospodovo pot,  

ki se prizadevajo za reševanje sporov 

ter za žrtve krivice in nasilja. 
 

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. 
 

Za vse, ki v svojih družinah pripravljajo Gospodovo pot, 

ki so obzirni do svojih soljudi in strpno prenašajo drug drugega 

ter za tiste, ki so sami in se bojijo osamelosti prav v teh dneh priprave na božič. 
 

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. 
 

Za vse, ki pripravljajo Gospodu bivališče v svojem srcu, 

ki iščejo poti do sprave in odpuščanja 

ter za tiste, ki so izgubili veseje do življenja. 
 

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. 
 

Za vse, ki pripravljajo Gospodovo pot v času bolezni in smrti, 

ki skrbijo za bolnike in stojijo umirajočim ob strani 

ter za žalujoče, ki jih nihče ne tolaži. 
 

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. (Melodija: GLORIA 444/SG 359) 
 

V   Dobri Bog, prihajaš nam naproti, da bi nas rešil. 

K tebi molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus: 
 

(Vsi) Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. 
 

Vsi se pokrižajo z besedami: 

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.  
 

Na koncu lahko zapojemo adventno pesem (glej zgoraj ali GLORIA 11-21 / SG 13-26). 

  

 

 

Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 

 


