»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen
njegovih sandal.«
(Mr 1, 7)

6. december 2020
•

Storimo znamenje križa.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

•

Uvod

Danes bomo na adventnem vencu prižgali že drugo svečko, ki nam bo razsvetljevala pot
do Betlehema. Gospod, ki prihaja, pa išče pot do našega srca. Dobrota srca je kakor luč,
ki ogreva in daje upanje vsem ubogim, žalostnim, osamljenim… Tak zgled dobrote je
dobri sveti Miklavž, ki vsako leto pride med nas. On je imel odprto srce iz katerega je delil
svojo dobrohotno ljubezen.

•

Zmolimo

VSEMOGOČNEMU BOGU IN VAM, BRATJE IN SESTRE,
PRIZNAM, DA SEM GREŠIL V MISLIH, BESEDAH IN
DEJANJU, MNOGO DOBREGA OPUSTIL IN SLABEGA
STORIL. (TRKAMO SE NA PRSI) ŽAL MI JE, ZELO MI JE
ŽAL. ZATO PROSIM SVETO DEVICO MARIJO, VSE
ANGELE IN SVETNIKE IN TUDI VAS, PROSITE ZAME
BOGA, NEBEŠKEGA OČETA
•

Božja beseda

Sedaj se pripravimo na poslušanje Božje besede.
(sveča)
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je
zapisano pri preroku Izaíju:
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo
pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite
Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!«
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst
spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa
judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki
Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo
dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem
vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih
sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim
Duhom.«
Poslušali smo Božjo besedo
(Bogu Hvala)

•

Česa nas je danes naučila Božja beseda?

Z družino se pogovorimo glede Božje besede.
Lahko naredimo kratko obnovo in razložimo pomen božje
besede.

•

Razlaga
Pripravite Gospodovo pot! Janez Krstnik je glasnik, priča in nekdo, ki nas pripravlja na
Jezusov prihod. Janez ne oznanja sebe, ampak Tistega, ki je večji od njega. V celoti
je usmerjen h Kristusu, njemu pripravlja pot, s tem da kliče ljudi k spreobrnjenju in
pokori.
Janezov klic: »Pripravite pot Gospodu« odzvanja tudi v naši čas, velja tudi za nas
osebno. Kaj pomeni njegov klic? Pomeni odpreti Gospodu svoja srca, sprejeti Jezusa
v svoja življenja; pripraviti mu prostor v naših srcih, da bo on lahko vodil in usmerjal
naše misli, odločitve, besede ter dejanja. V adventnem času nas Bog še posebej
obsipa s svojo milostjo, zato se tudi mi potrudimo, da bomo napravili nove korake na
poti svojega bližanja k Bogu. Pripravimo svoja srca na Jezusovo rojstvo.

•

Molitev

Gospod, morda tudi mene kličeš na pot »preroka«! Ti si mi skrit »v srcu stvari, siliš
seme v kali, popkov cvet in zoreče rože v sadove.« Jaz sem tisti nebogljeni popek,
toda enkraten, ker me ti kličeš na novo pot! Obdarjen s svobodo se sam odločam za
novo življenje. Nobenemu drugemu bitju žive narave ni dano, da bi razširilo poglede v
prihodnost in bi se v svobodi odzvalo notranjemu klicu tvojega povabila! Obdarjen z
razsežnostjo upanja stegujem, Gospod, tvegajoče roke novim časom naproti, ker vem,
da me na poti čakaš Ti! Še več, na novo pot me vabiš Ti, čeprav ti je znana moja
nebogljenost in otroškost!

•

Storimo znamenje križa.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen

•

Dejavnosti
Poišči 8 razlik!

Poišči sporočilo današnje božje besede!

→ → ZA → ME → NOJ → PRI → DE → MOČ → NEJ
↓
← ← DAL ← SAN ← VIH ← GO ← NJE ← MEN
↑
DA → BI → MU → OD → VE → ZAL → JER
↑

ŠI
↓
OD
↓

DEN ← VRE ← SEM ← NI ← JAZ ← IN ← NE ← ME

Pravilno vstavi besede v označene prostore in odkrij sporočilo!

Pripravila: Milena Svetlin Štefe

»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal.«
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https://www.revistaecclesia.com/reflexiones-ii-domingo-adviento-b-10-12-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=CvJ5BwmX7fc
https://datoteke.rkc.si/index.php?sid=887050741&t=sub_pages&cat=1
https://www.archmil.org/Espanol/Comunion-con-Valor/laPalabra.htm
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