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BOŽIČ                    M. KRAJNC 

BLAGOSLOV ADVENTNEGA VENCA 
 
V sv. mašo je vključeno uvodno razmišljanje ob prižiganju svečke na adventnem venčku in kratka 
nagovora za uvod ob očenašu in pozdravu miru. 

 
Uvod v mašo  
 
VSI: VSA NAŠA SRCA KLIČEJO TE, PRIDI! 
 
(Prvi prižge svečo na svojem adventnem venčku in govori.)  
 
…  V meglene naše, mrzle, prazne dni.  

Nad nami Tvoj naj se pokaže sij.  
Odrešenik naš, vsemogočni kralj.  

 
VSI: VSA NAŠA SRCA KLIČEJO TE, PRIDI! 
 
(Drugi prižge svečo …) 
 
…  Že misel nate nas razveseli.  

Moči za delo novih podeli.  
V življenju našem z nami boš ostal.  

 
VSI: VSA NAŠA SRCA KLIČEJO TE, PRIDI! 
 
(Tretji prižge svečo …) 
 
… Ko svoj ponavljaš čudežni prihod  

in daješ evharistični nam kruh. 
 
VSI: VSA NAŠA SRCA KLIČEJO TE, PRIDI! 
 
(Četrti prižge svečo …) 
 
… In vselej pravo nam pokaži pot,  

ljubezni kralj, pravice in miru.  
 
VSI: VSA NAŠA SRCA KLIČEJO TE, PRIDI! 
 
Pr ižg imo svečo :   
Njen plamen naj prežene temo greha iz mojega srca. Naj gori vedno močneje, naj 
razsvetli vse kotičke moje duše. Tako bom videla vse, kar je potrebno pospraviti. Želim, 
da pride Jezus v urejeno srce, kjer se bo dobro počutil.  
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Pr ižg imo svečo :   
V njeni svetlobi bom videla mnogo ljudi, ki pričakujejo mojo pomoč. Lačni so in žalostni, 
osamljeni ali bolni. Kako naj se veselijo rojstva, če je njihovo življenje bolj podobno 
smrti. Naj jim moj plamen dobrote prinese upanje.  
 
Pr ižg imo svečo :   
Njena svetloba naj napolni naš dom, da bomo zopet našli drug drugega. Naj nam 
pomaga najti čas za skupno molitev in pogovor. Ob plamenu sveče naj se povežemo v 
ljubezni in razumevanju.  
 
Pr ižg imo svečo :   
Njen plamen naj vzbudi pozornost vseh kristjanov v župniji. Naj nas vabi k skupni molitvi 
in sveti maši v našo župnijsko cerkev. Naj vliva pogum tudi tistim bratom in sestram, ki 
nimajo moči, da bi vstopili in odprli svoja srca Božji ljubezni.   
 
 
Uvod v očenaš  
 
P r id i  k  nam Tvo je  k ra l jes t vo !  
Spomnimo se Palestine, Jezusove domovine, ki trpi v nesmiselnem nasilju. Njeni 
prebivalci zelo potrebujejo Božjo ljubezen.  
P r id i  k  nam Tvo je  k ra l jes t vo !  
Tvoje stvarstvo bomo uničili z onesnaževanjem narave. Ali res ne moremo živeti bolj 
skromno in odgovorno. Uničili bomo Zemljo, edini prostor, kjer lahko živimo. 
P r id i  k  nam Tvo je  k ra l jes t vo !  
Spremeni moje kamnito srce, da bo postalo občutljivo za nasilje, stisko, krivico in 
onesnaževanje. Da bo pripravljeno sprejeti Tebe in se ravnati po zakonih Tvojega 
kraljestva.  
Po molitvi naj prebiva Bog z nami in nam pomaga. 
 
 
Uvod v pozdrav miru in sprave 
 
M i r  s  tebo j : brat in sestra, ki se neprestano prepirava zaradi nepomembnih stvari.  

M i r  s  tebo j : sošolec in sošolka, ki sva drug drugemu nevoščljiva in se prezirava.  

M i r  s  tebo j : otrok, ki si žalosten, ker si poslušal prepir svojih staršev.  

M i r  s  tebo j : oče in mati, ki vaju otroci ne poslušajo in se z vama prepirajo.  

M i r  s  tebo j : sosed, prijatelj, ki sem ti zameril kakšno tvojo besedo ali dejanje. 

M i r  z  vam i : gospod župnik, učitelji in vzgojitelji, ki ste včasih slabe volje, mi pa smo 

do vas predrzni.  


