
Druga adventna nedelja  
 

Pripravite pot Gospodu  
 

 

Uvod 

 

Vedno znova v našo zgodovino vstopa Gospod. Vsak trenutek je lahko priložnost za srečanje z 

njim. Današnja Božja beseda nam pred oči kliče podobo Janeza Krstnika. Janez je pričevalec za 

Mesijo. Bil je prvi, ki ga je prepoznal. Uči nas, kako naj se pripravimo na Gospodov prihod. Jezus 

prihaja za vse ljudi. Pripraviti pot zanj pomeni očiščenje src vseh predsodkov in pomislekov, ki nas 

ovirajo v odnosih do bližnjih. Prosimo torej pri tej sveti maši Boga Očeta, da se nas usmili in nam 

da moči za oblikovanje naših src po njegovi volji.  

 

 

Prižiganje druge adventne sveče 

 

Gospod, naš Bog, rešitelj narodov, s prižiganjem druge sveče na adventnem vencu želimo povedati, 

da si prizadevamo sprejeti in doumeti sporočilo upanja, ki nam ga danes daje Janez Krstnik. V želji, 

da bi naša srca zazvenela v veselem pričakovanju božiča, se pripravljamo ter izravnavamo steze in 

poti drug do drugega in do tebe, ki si edini in pravi Bog. To vero izpovedujemo vedno znova – tudi 

danes, pri tem adventnem vencu, pri tej sveti maši. 

 

 

Kesanje 

 

Gospod, ki nas po besedah Janeza Krstnika vabiš k spreobrnjenju. – Gospod, usmili se. 

      Kristus, ki napolnjuješ naša srca z veselim pričakovanjem tvojega rojstva. – Kristus, usmili se. 

Gospod, ki nas vabiš, da izravnavamo svoje odnose med seboj in teboj. – Gospod, usmili se. 

 

 

Prošnje 

 

1. Prosimo te, Gospod Bog, za Cerkev, za svetega očeta, škofe in duhovnike, naj se v letošnjem 

adventnem času še bolj oklenejo samo tebe in tvojega nauka. 

2. Prosimo te, Gospod Bog, za vse človeštvo, da nam skrbi tega sveta ne bi zameglile pogleda na 

večnost. 

3. Prosimo te, Gospod Bog, za družine, da bi vsi člani skupaj hodili po poti vere, upanja in 

ljubezni ter tako ustvarjali prostor za tvoj prihod. 

4. Prosimo te, Gospod Bog, za našo župnijsko skupnost, da bi duh nove evangelizacije zaživel 

med nami in da bi si upali stopiti na pot prenove. 

5. Prosimo te, Gospod Bog, za rajne duhovnike in druge pastoralne delavce, ki so delovali v naši 

župniji. Z večno srečo jim povrni za vse, kar so dobrega storili med nami.  

 

Pozdrav miru 

 

Podajmo si roke, bratje in sestre, da bomo tako že danes in sedaj naredili prvi korak izravnavanja 

steza in uravnavanja poti drug do drugega ter tako postajali vedno bolj resnične priče Božjega 

kraljestva. 
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Molitev po obhajilu 

 

Jezus, ki si danes prišel v naša srca – hvala, ker nas usmerjaš na pot spreobrnjenja. 

Jezus, ki si danes prišel v naša srca – hvala, ker nas vodiš po poti spreobrnjenja. 

Jezus, ki si danes prišel v naša srca – hvala, ker nas krepiš na poti spreobrnjenja. 

Jezus, ki si danes prišel v naša srca – hvala, ker nas opogumljaš na poti spreobrnjenja. 

Jezus, ki si danes prišel v naša srca – ostani z nami, ko se trudimo, da bi izravnali vse krivo in 

popravili vse podrto. 

Amen. 

 

 

 

 


