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ČETRTA ADVENTNA NEDELJA 
 

Uvod 

 

»Razjasni svoje obličje in rešeni bomo!« vzklika psalmist. Vse je od Boga in za Boga. Isti 

Bog se je pred tisočletji sklonil v čas in se rodil kot človeški otrok »iz Davidovega rodu«, 

pravijo pisma. Četrta goreča sveča na adventnem vencu nas spominja, da je praznik tik 

pred vrati. Dogodek iz davnine bomo z vsem žarom praznovali čez par dni. V veri pa ga 

lahko praznujemo danes in jutri in vsak dan. Naj nam Sveti Duh, ki je navdihnil veliki 

ženi Elizabeto in Marijo, pomaga, da bomo spoznali Jezusovo prisotnost tudi pri tej sveti 

maši. 

 

 

Darovanje 

 

Simbol srca (iz velikega rdečega kartona), ki ga prinesemo ali položimo pred oltar: 

Gospod, prinašamo ti znamenje naših src. V tem adventnem času smo se 

pripravljali na tvoj prihod. Nanj smo skušali pripraviti svoja srca. Danes, na četrto 

adventno nedeljo, ko smo tik pred praznikom tvojega rojstva, ti darujemo ves svoj 

trud in vse svoje prizadevanje za dobro. Sprejmi, Gospod, in preobrazi naša srca 

tako, da bodo vredno prebivališče zate in polna ljubezni do soljudi. 

 

Kruh in vino:  

Gospod, z darovanjem kruha in vina se vedno znova spominjamo, da nisi prišel 

samo enkrat na ta svet, ampak prihajaš vedno znova. Izpovedujemo vero v 

skrivnost tvoje velike ljubezni. Čez nekaj trenutkov se bodo ponovno odprla nebesa 

in boš prišel ter postal pijača in hrana za naše življenje. Hvala ti, Gospod. 

 

 

Uvod v očenaš: 

Bratje in sestre, v hvaležnosti in zbranosti se ozrimo na znamenje srca pred našim 

oltarjem, ki nas ponavzočuje. Na oltarju pa nista več samo kruh in vino, temveč je v njiju 

navzoč sam Gospod Jezus Kristus. Izpolnimo njegovo željo in molimo drug za drugega, 

sami zase in za vse, ki jih imamo radi, da bi živeli po zgledu pravičnega moža sv. Jožefa 

in spoznavali Jezusovo prisotnost med nami. 

 

 

Zahvala po obhajilu: 

Sprejeli smo te v svoja srca, Gospod. Hvala, ker ostajaš z nami. 

Tako adventni čas ni le čas priprave na praznovanje nekega preteklega dogodka, ampak 

čas, ko ozaveščamo resničnost in okušamo skrivnost tvoje ljubezni. 

Tako si nas imel rad, da si se rodil kot človek. 

Tako nas imaš rad, da prihajaš k nam in se nam daješ v kruhu življenja. 

Hvala ti, Gospod,  

hvala za danes in za vse dni, ko si z nami in v nas. 


