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Priprava: Z otroki pripravimo oltar. Tokrat nanj položimo tudi adventni venček, v kolikor ga 
nimamo, pa 4 sveče. Pripravimo tudi Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo.  
 

Znamenje križa. 

Pogovor: Kateri praznik se bliža? Kdo prihaja konec meseca? Jezus. Sam Božji sin, Kralj vesoljstva, 
kot smo slišali prejšnjo nedeljo. To je velik praznik, zato se nanj pripravljamo kar štiri tedne. Kako 
se imenuje ta čas? Advent, ki pomeni čas pričakovanja Jezusovega prihoda. Da si lažje 
predstavljamo, koliko časa je še do božiča, imamo na venčku štiri sveče. Vsak teden prižgemo eno 
več.  

Prižgemo prvo svečo na adventnem venčku. Med prižiganjem sveče lahko zapojemo pesem (npr.: 
Pridi k nam Gospod, Zbudimo se iz spanja, Čakaj in moli Boga.)  

 

Sveto Pismo: iz Svetega pisma preberemo odlomek iz Markovega evangelija: Mr 13,33-37. Otroke 
povabimo, naj dobro prisluhnejo in si zapomnijo vsaj eno besedo iz odlomka. 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! Tako bo kakor 
s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izróčil oblast, 
vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni 
gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori da vas ne najde spečih, če pride 
nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« 

 
Razlaga: Najprej si povemo besede, ki si jih je vsak zapomnil. Katera beseda se je tokrat največkrat 
pojavila v prebranem odlomku? Čujte. Kako bi to lahko povedali še z drugimi besedami? Poiščemo 
primerne sopomenke in razlage. Jezus nas torej vabi, da bi ne spali. Ampak ponoči je vseeno 
potrebno spati. Kaj ima Jezus v mislih, ko nas tako resno opozarja, naj bomo čuječi? Jezus govori o 
drugačni budnosti. Ne o budnosti telesa, pač pa o budnosti duha. Telo si mora odpočiti, ponoči 
mora spati. Duh pa ne sme zaspati. Če bi duh zaspal, bi to pomenilo, da smo se predali duhovni 
lenobi, da se nam ne zdi več tako potrebno truditi se za Božje kraljestvo. To pomeni, da si ne bi več 
prizadevali za molitev, da se nam maša, spoved, obhajilo, dobra dela in odpovedi ne bi zdele več 
potrebne … Do tega lahko pride zelo hitro. Zato tako resno svarilo. 



Tudi nam se lahko zgodi, da v adventu pozabimo na prihod malega Kralja. Zato se bomo letos 
posebej potrudili, da bomo čuječi. Vsak dan si bomo prizadevali, da se zavestno spomnimo na 
advent in naredimo nekaj dobrega, da bo vsak lahko podaril Jezusu svoje čudovito darilo ob 
Njegovem rojstvu. To ni tako lahko, zato se bomo priporočili Božji Materi, naj nam pomaga.  
 
Molitev: Skupaj zmolimo molitev O Gospa moja. S to molitvijo se na poseben način izročimo 
Mariji, ki je na svet prinesla Odrešenika. 
 
O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: 
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra 
Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen. 
 
Slava Očetu. 

Se prekrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

 

Predlog družinske dejavnosti:  

Pomislimo, kako se lahko v naši družini pripravimo na prihod Božjega sina. Kako bomo osmislili 
advent, s čim ga bomo napolnili? Če se malo potrudimo, bomo za božič Jezusu podarili čudovito 
darilo. Skupaj razmišljamo, katera darila bi razveselila Jezusa. Prejšnjo nedeljo smo slišali o 
duhovnih in telesnih delih usmiljenja, lahko jih vključimo v pripravo darila. Darilo lahko vsebuje na 
primer dobra dela, žrtvice oz. odpovedi, pozornosti, hvaležnost, molitev …  

V nadaljevanju skupaj oblikujemo nekaj konkretnih predlogov in zapišemo vsakega na svoj listek. 
Nekaj primerov: pokličemo dedija, izdelamo voščilnice, danes se odpovemo TV in računalniku, 
spoved, pomagam pri pospravljanju, dan brez sladkarij, pohvalim vsaj enega družinskega člana, 
molim za vsakega družinskega člana, napišem pismo Jezusu … 

Nato sestavimo DRUŽINSKI ADVENTNI KOLEDAR, ki nas bo vsak dan vabil k čuječnosti. Na večji list 
npr. iz starega koledarja, napišemo dneve v adventu in zraven dopišemo majhne spodbude za 
čuječnost. Prilepimo listke z našimi predlogi, dodamo pa lahko še druga opravila, ki nas bodo prav 
tako spominjala, da se bliža božič. Nekaj predlogov: naberemo mah, pevska vaja božičnih pesmi, 
gremo po blagoslovljeno vodo, postavimo jaslice, blagoslov doma … (ni potrebno, da bi imeli za 
vsak dan adventno »nalogo«).  

 

 


