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NEDELJA 1. ADVENTNA                              

27.11.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana Pečnik, obl.  
ob 10h    za +Franca Novak, obl.                           

Ponedeljek Katarina Laboure                         
28.11.                 ob 18h    za +Marjana Messec                                    

Torek Saturnin                                                                                                
29.11.            ob 18h    za +Franca Grobelnik, osmina              

Sreda Andrej, apostol                                                                                                        
30.11.       ob 17h    na Pernovem   za +Šimeta Debelič, osmina  

Četrtek Eligij                                                                                                                                                           
01.12.       ob 8h     na Pernovem   za +Avgusta in Amalijo  

                                      ter rodbini Pečnik in Štamol  

Petek Vivijana, prvi petek                                                                                                                                                                             
02.12. ob 18h    za rajne Pliberšek-Cokan                                                  
Sobota Frančišek Ksaver, prva sobota                           
03.12.          ob 7h      za +Franca in Jožefo Veber                        
NEDELJA 2. ADVENTNA                              

04.12. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  po namenu kamnolomcev   
ob 10h    za +Alojza in Jožefo Podlesnik                   

 



 
 
 
************************************************************* 
                  
       NA ZAČETKU ADVENTNEGA ČASA …    
 
 
SIMBOLIKA ADVENTNEGA VENCA 
 
 
Neprekinjeni krog adventnega venca nas spominja na 
neskončnost: 
Božja ljubezen do nas je večna. 
 
Zimzelene vejice, ki jim sneg in mraz ne moreta do živega,           
so znamenje upanja: 
Bog nas ne bo zapustil. Njegovo ime je Emanuel, to pomeni:        
Bog z nami. 
 
 
Vijolična barva sveč in trakov nas opozarja, naj se skrbno in z vso resnostjo pripravljamo na Jezusov 
prihod. 
Pomeni tudi spokornost, to je: ne misliti le nase, ampak odpreti srce Bogu in bližnjemu: 
Bog pričakuje, da ga jemljemo resno – resno, kakor on resno jemlje nas. 
Jezus ni prišel, da bi mu stregli, ampak, da bi on stregel. 
 
 
Štiri sveče so kot štirje mejniki v zgodovini sveta in človeštva: stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, 
konec sveta. 
Štiri sveče ponazarjajo štiri adventne nedelje. Prižigamo jih postopoma (vsako nedeljo eno več). 
Vsaka posamezna sveča nam govori, da smo vedno bliže božiču, pa tudi Kristusovemu drugemu 
prihodu ob koncu sveta. 
Bog je alfa in omega – začetek in konec. 
Bog je bližina, je ljubezen. Veselimo se! Z dobro pripravo na praznik smo vsako nedeljo bliže Bogu in 
ljudem. 
Goreče sveče širijo svetlobo in toploto s tem, da použivajo same sebe. Vabijo nas: »Daritev bodi ti 
življenje celo!«  
Kristus je sam sebe za nas daroval. Tudi nas vabi, naj širimo svetlobo in toploto ljubezni, dobrote, 
usmiljenja…  
 
 
Plamen sveče se sicer ne more meriti s svetlobo električne žarnice, vendar ustvarja domače, prijetno 
ozračje, zbuja v človeku skrivnostno razpoloženje, srce mu odpira za presežno. Zdi se, kakor da 
trepetajoči plamen sveče seže človeku v globino, se ga dotakne s toploto in v njem zbudi željo po 
zbližanju s človekom in Bogom. Plamen sveče ponazarja Kristusa – Luč sveta: 
Jezus pravi: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja.«  
 
Nikar ne prekrivajmo simbolike adventnega venca s preobilico nepotrebnih okraskov. Zelo pomembno 
je tudi, kam ga namestimo. Najbolje bo tam, kjer se bomo ob njem zbirali k molitvi. Morda bomo ob 
njem kdaj zapeli in prebrali odlomek iz Svetega pisma ali kakšne dobre knjige.   
 
 



 


	NEDELJA
	1. ADVENTNA                             

	Ponedeljek
	Katarina Laboure                        
	Saturnin                                                                                               
	Andrej, apostol                                                                                                       
	Vivijana, prvi petek                                                                                                                                                                            
	Frančišek Ksaver, prva sobota                          
	2. ADVENTNA                             



