
VEČERNA ADVENTNA MOLITEV V DRUŽINI 
 

☺Družina se zbere ob adventnem vencu. Eden od 

otrok prižge eno ali več sveč, glede na to, v katerem 

adventnem tednu je tisti dan. 
 

☺Nato vsak naredi križ: V imenu Očeta in Sina ... 
 

☺Bralec prebere zgodbo iz adventnega koledarja. 

O zgodbi se pogovorimo in pomislimo ali smo danes 

naredili dobro delo, molili, bili pri sveti maši. 
 

☺(možnost 1) Eden od otrok prebere: 

Marija, pogumno si sprejela angelovo sporočilo, 

da bo po tebi prišel Božji Sin na svet, čeprav še 

nisi vedela, kako se bo to zgodilo. Jezusovo 

rojstvo si pričakovala polna zaupanja in vere v 

Boga. S tvojo hvalnico tudi mi slavimo Boga: 
 

(Marijina hvalnica se lahko poje ali  bere izmenično 

po dve vrstici.) 

Moja duša poveličuje Gospoda, 

moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.  

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, 

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 

Velike reči mi je storil Vsemogočni,  

njegovo ime je sveto. 

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem,  

ki mu zvesto služijo.  
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Dvignil je svojo močno roko, 

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. 

Mogočne je vrgel s prestola 

in povišal je nizke. 

Lačne je napolnil z dobrotami 

in bogate je odpustil prazne. 

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,  

kakor je obljubil našim očetom. 

Spomnil se je svoje svete dobrote 

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.  

Slava Očetu in Sinu 

in Svetemu Duhu, 

kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej 

in vekomaj. Amen. 
 

☺(možnost 2) Skupaj zmolimo večerno molitev: 

Sveti angel, varuh moj, O Jezus blagoslovi me, 

Očenaš, Zdrava Marija in Slava Očetu.   
 

☺(možnost 3) Skupaj zmolimo desetko rožnega 

venca. 
 

☺Molitev zaključimo tako, da pokrižamo ostale 

člane družine z besedami: Bog te varuj in 

blagoslovi. in adventno pesmijo.  

 

☺Na koncu vedno skrbno ugasnemo svečke. 
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