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Priprava: Z otroki pripravimo oltar. Nanj tudi tokrat položimo adventni venček, pripravimo Sveto 
pismo in posodo z blagoslovljeno vodo.  

Znamenje križa. 

Zapojemo primerno pesem in med petjem prižgemo tri sveče na vencu. 

Pogovor: Koliko dni je še do Božiča? Skupaj preštejemo. Koliko adventnih dni pa je že za nami? 
Ugotovimo, da smo približno na sredini adventnega časa. Današnja nedelja je prav zaradi tega 
nekoliko drugačna. Duhovnik lahko obleče drugačen plašč: namesto vijoličnega lahko izbere plašč 
roza barve. Prav tako je lahko sveča na adventnem vencu, ki jo prižgemo na tretjo nedeljo, 
drugačne barve. Veste, da ima današnja nedelja tudi prav posebno ime? Otroke povabimo k 
pazljivemu poslušanju odlomka, ki nam bo pomagal ugotoviti to ime. 

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Pavlovega pisma Tesaloničanom:  
1 Tes 5,16-18.  
 
Bratje in sestre, vedno se veselite. Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja 
volja v Kristusu Jezusu glede vas.  
 
Razlaga: Povemo svoje predloge glede poimenovanja današnje nedelje. Ta nedelja nosi ime 
GAUDETE, kar pomeni: veselite se. Zakaj veselje, če še ni Odrešenika? Ali ni božič dan, ko se 
veselimo in radostimo? Tudi. Ta nedelja pa nas s svojim imenom in Božjo besedo vabi, da sredi poti 
pogled usmerimo na cilj, ki nam prinaša veselje. Tudi nevesta se veseli poroke, samo da pomisli 
nanjo. Ne veseli se samo na poročni dan, pač pa že mnogo prej. Tako se tudi mi že sedaj smemo 
veseliti prihajajočega kralja. Sveti Pavel piše: »Vedno se veselite.« Ima prav. Res se lahko vedno 
veselimo. Navsezadnje nam je obljubljen raj, kjer bomo za vedno združeni v najčistejši ljubezni, 
tam bomo potolaženi, srečni, izpolnjeni. Tega se večkrat spomnimo in tako premagujmo strah, 
kadar bo skušal zavzeti naše srce.  
 
Molitev: Danes se z molitvijo izročimo Mariji, ki je začetek našega veselja. Prosimo jo, da bi v naših 
srcih in v družini vladalo resnično veselje. Lahko molimo molitev Pozdravljena, Kraljica. Lahko pa 
izberemo katerokoli drugo Marijino molitev. 
 



Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! K tebi 
vpijemo izgnani Evini otroci, k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini. Obrni torej, 
naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni 
sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija! 
 
Se prekrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

 

Spodbuda: Kaj vas kot družino povezuje? Kaj radi počnete skupaj? Sedaj je priložnost za skupno 
petje, branje, igro – nekaj, kar vas napolni z veseljem. Starši tega dne vsakemu otroku povejte, da 
ste ga zelo veseli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


