ADVENTNI ČAS
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!« (Mr 13,33-37, evangelij 1. adventne nedelje, leto B)
Poskusi zloge ob strani smiselno vstaviti v »luknjasto« besedilo spodaj.

Si vedel/a, da …
.. latinska beseda »adventus« pomeni »prihod«. V krščanskem jeziku se to nanaša na prihod Jezusa
Kristusa.
… je liturgična barva za ta čas vijoličasta, kar pomeni spokornost.
… začetki adventa segajo v 4. stoletje, ko se je začel na praznik svetega Martina (11. 11.) – času so
rekli Martinov post (v ponedeljek, sredo in petek verniki niso jedli mesa).
… se točen datum 1. adventne nedelje spreminja, ker se advent začne na nedeljo, najhitreje se
lahko začne 27. novembra, najkasneje pa 3. decembra. Traja pa 3 tedne in še dodatne dneve od 4.
adventne nedelje do božiča.

Drži ali ne drži? Obkroži zlog ob strani glede na to, ali trditev drži ali ne in iz njih sestavi stavek, ki ga
zapiši spodaj!
trditev
Advent je čas, s katerim se pripravljamo na veliko noč.
Z Jezusovim rojstvom se začenja naše štetje.
Barva adventa je zlata.
Cerkveno leto se začne s prvim januarjem.
Štiri sveče na vencu predstavljajo štiri adventne nedelje.
Vijolična barva nas spodbuja k spreobrnjenju ali poboljšanju.
Advent pomeni prihod, prihaja.
Vsako naslednjo adventno nedeljo prižgemo eno svečo na
vencu več.
Tudi z molitvijo se pripravljamo na Jezusov prihod.
Času pred Jezusovim rojstvom pravimo po Kristusu.
Cerkveno leto je razvrstitev nedelj in praznikov.

drži
VSI
SEM
VAZ
SVA
VSE
DNI
DO
KON

ne drži
JAZ
SMO
Z VA
MI
SVET
DAN
OD
NOČ

CA
VES
TA

ČEK
SVE
TI

Reši križanko!

vodoravno

navpično

2. število nedelj v adventu

1. oblika adventnega venca

6. svetnik v adventu, ki ga imajo otroci radi

3. barva adventa

7. prikazal se je tako Mariji kot Jožefu

4. v njih se je Jožefu prikazal angel

8. pomen besede advent

5. molitev (himna), ki se v adventnem času pri
maši ne poje/moli

10. del rožnega venca, ki se moli v adventu (2
besedi)
12. zunanje znamenje adventa
13. praznik, na katerega se z adventom
pripravljamo

9. mesec, v katerem praznujemo božič
11. znamenje svetlobe na adventnem vencu

