
1. adventna nedelja – leto C 
 
 

Čujte v pričakovanju Gospoda, ki prihaja 
 

Uvod 

Vsak začetek liturgičnega leta nas spodbuja in kliče, naj odpremo svoja srca in se pustimo na novo 

nagovoriti in navdušiti za Gospoda. Pričakujemo njega, ki nam prinaša svobodo, rešitev in mir. 

Bog, ki svojih obljub nikoli ne prelomi, se je razodel in se še razodeva v svojem Sinu, ki je naše 

resnično upanje.  

Jezus iz Nazareta upravičuje naša pričakovanja. Njegova hrana je bilo izpolnjevanje Očetove volje 

in na njegove besede, ki jih bomo slišali v evangeliju, lahko odgovarjamo z vero v delovanje Boga 

v človeški zgodovini – včeraj, danes in jutri.  

 

Prižiganje sveče na adventnem vencu 

Gospod, Bog življenja, danes prižigamo prvo svečo na adventnem vencu in se spominjamo tvojega 

vabila, naj pripravljamo pot tvojemu Sinu, ki želi priti v naša srca. Danes, na prvi dan adventa, 

začenjamo tudi teden Karitas. Naj nam bo ta plamen v znamenje zavestne odločitve, da želimo na 

novo urediti svoje življenje: postaviti v središče srca tebe in ne sebe. Zato te tudi prosimo, odpusti 

nam naše grehe, osvobodi nas povprečnosti in površnosti in odpri nam oči srca, da spoznamo tebe 

tudi v naših bratih in sestrah. 

 

Kesanje 

Gospod, ki med svoje ljudstvo prihajaš z znamenje miru – usmili se nas. 

 Kristus, ki prihajaš reševat izgubljene – usmili se nas. 

Gospod, ki prihajaš prenovit svet in naša srca – usmili se nas. 

 

Prošnje 

V pričakovanju Odrešenika se s svojimi prošnjami obrnimo k Očetu in molimo: 

1. Za Cerkev v današnjem svetu, naj vsem ljudem postaja vedno bolj pristno znamenje iskanja 

novih in boljših poti za oznanjevanje evangelija. 

2. Za vse, ki se trudijo za pravičen svet in delujejo v državnih ustanovah, naj jim prizadevanje 

za uspeh ne zamegli pogleda na majhnega, revnega in zapostavljenega človeka. 

3. Za vse, ki jih ogrožajo stiske in se borijo proti obupu in žalosti, da bi v soljudeh našli 

poslušalce in pomočnike, ki jim bodo z besedo in dejavno pomočjo pokazali lepoto človeka 

in pot do Boga. 

4. Za našo župnijsko skupnost, da se bo zavedala odgovornosti, da mora kot občestvo, ki 

veruje v Jezusa, izpolnjevati njegovo največjo in prvo zapoved ljubezni do Boga in 

bližnjega. 

5.  Za vse nas, ki danes začenjamo novo cerkveno leto, da bi čas priprave na božič živeli 

zavzeto, resno in v velikem veselju. 

 

Gospod Bog, ti vidiš naša srca in poznaš vsa naša hrepenenje. Sprejmi te naše prošnje in jih usliši. 

To te prosimo po tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

 

Uvod v očenaš 

Ko bomo sedaj molili molitev, ki nas jo je naučil Jezus, prosimo Očeta, naj nam odpre srce, da 

bomo po poti pričakovanja njegovega končnega prihoda hodili z veseljem in ne s strahom, z vero in 

ne dvomom, z odprtim srcem in ne zazrti samo vase. Da bi se vedno znova učili živeti to, kar 

molimo, ko izpovedujemo željo, da bi se Božja volja izpolnjevala na zemlji tako, kot se izpolnjuje v 

nebesih. 
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Uvod v pozdrav miru 

Dragi bratje in sestre, podajmo si roke v znamenje pripravljenosti za življenje v slogi in ljubezni, da 

bomo posebej v tednu Karitas pričevali za sožitje in sočutje. 

 

Molitev po obhajilu 

Jezus, včasih nas je strah novic in poročil o strahotah, ki vladajo v našem svetu.  

Vedno znova nam govorijo o stiskah, naravnih katastrofah, uporih, stavkah. 

Pri tebi iščemo zatočišče.  

Daješ nam ga, vedno in na vsakem koraku.  

Od nas pričakuješ samo eno: 

da ti bomo verjeli, da si večji od strahot, 

da si močnejši od krivic, 

da si modrejši od vseh veljakov, 

da si pogumnejši od vseh upornikov. 

Jezus, ko si sedaj pri nas, v naših srcih,  

ti izpovedujem in te prosim: 

»Verujem, Gospod, pomagaj moji neveri.« 

Amen. 


