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TRETJA ADVENTNA NEDELJA 

Uvod 

Danes nas bogoslužje kliče k veselju zato, ker je blizu Gospod. Janez Krstnik nam bo pomagal, da 

se bomo lažje ozrli na Jezusa, da bomo bolj zadovoljni z vsem, kar nam je v življenju podarjeno. 

Poglejmo v svoja srca in premislimo, kje in kako se nam razodeva Gospod. Veselimo se! 

Prošnje 

Dragi bratje in sestre, poživljeni z upanjem in veseljem se bližamo prazniku Jezusovega rojstva. 

Opogumljeni z njegovim zagotovilom miru in notranje zbranosti se obrnimo na nebeškega Očeta in 

prosimo: 

 

1. Nebeški Oče, ki si poslal svojega Sina na svet, da nam je oznanil tvojo ljubezen, prosimo te, 

vzbudi v naših srcih veselje do življenja, da bomo veseli in zvesti pričevalci evangelija. 

2. Nebeški Oče, na svetu je veliko vojn, nemirov in nasilja. Prosimo te, daj moči vsem, ki si 

prizadevajo za mir in svobodo vsakega človeka. 

3. Nebeški Oče, nekateri ljudje si jemljejo pravico nad življenjem in smrtjo soljudi. Prosimo te, 

odpri srca ljudi, da bomo spoznali, kako je vsako človeško življenje dragoceno, in poživi v nas 

veselje do odgovornega preživljanja časa. 

4. Nebeški Oče, mnogi med nami trpijo zaradi bolezni, žalosti, strahu in obupa. Prosimo te, pošlji 

jim prijatelje in znance, ki jim bodo stali ob strani in jim bodo v oporo v njihovem trpljenju. 

5. Nebeški Oče, verujemo, da se s smrtjo naše življenje ne konča in da nas kličeš v večno življenje. 

Prosimo te, naj se tako kot Janez Krstnik trudimo spoznati tvojega Sina in živeti tako, kot ti od 

nas pričakuješ.  

 

Gospod Bog, izvir našega življenja in našega veselja, obnovi v nas moč in pogum, da bomo v moči 

Svetega Duha pričali vsem ljudem o veselem oznanilu odrešenja Jezusa Kristusa, ki je tvoj Sin in s 

teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. 
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Darovanje 

Figurice iz jaslic (ovčka, pastirček):  

 Gospod, danes, na tretjo adventno nedeljo, na nedeljo veselja ti prinašamo te figurice iz 

jaslic. Z njimi bi ti radi pokazali vse veselje in hrepenenje, ki nas navdajata ob misli na 

bližajoče praznike. V tem tednu bomo začeli z božično devetdnevnico. Blagoslovi, 

Gospod, in sprejmi našo dobro voljo, da se bomo lepo in z veseljem pripravili na praznik 

tvoje ljubezni. 

Mah:   

 Gospod, mnogi nimajo kje stanovati, si nimajo kje postlati, težijo jih skrbi in borijo se za 

preživetje. Ob tem znamenju mahu želimo povedati, da bomo darovali darove in se 

odpovedali tudi kakšnemu priboljšku zato, da bodo brezdomci in ubogi dobili delež, ki 

jim pripada. Tako bomo lahko skupaj z veseljem pričakovali božične praznike. 

Kruh in vino:  

 Gospod, prinašamo ti kruh in vino. Darove, ki so nujno potrebni, da bomo lahko obhajali 

spomin tvoje daritve. Sprejmi te darove, Gospod, in nam po njih daruj samega sebe, da 

bomo znali, zmogli in hoteli živeti tako, kot ti od nas pričakuješ. 

 

Zahvala po obhajilu 

Včasih se počutimo brez vsake volje do življenja,  

potlačeni smo in žalostni.  

Včasih poznamo vzrok,  

velikokrat pa tudi ne. V nas je nekaj, kar povzroča malodušje. 

Toda sedaj, v tem trenutku, si pri meni ti, Jezus.  

Zahvaljujem se ti za milost, da si hotel priti k meni. 

Zahvaljujem se ti za možnost, da te lahko molim v svojem srcu. 

Zahvaljujem se ti za tvojo dobroto in ljubezen, s katerima napolnjuješ 

mojo dušo in me krepiš za težke in malodušne dni. 

Hvala ti, Jezus. 


