
 
2. dec.: 1. adventna nedelja, nedelja Karitas, duhovna priprava na božič  
5. dec.: ob 17. uri sv. maša in prihod Miklavža v cerkvi v Sp. Kungoti,/ 
              ob 18.30 v cerkvi v Zg. Kungoti  
6. dec.: v Spodnji Kungoti ob 9. uri molitev za duhovne poklice in sv. maša 
7. dec.: prvi petek, molitev in sv. maša za duhovne poklice 
8. dec.: Brezmadežno spočetje Device Marije, praznik, maša ob 17. uri /                           
v Sp. Kungoti ob 9. uri. 
 
9. dec.: 2. adventna nedelja, maša ob 8.00 
21. dec.: (?) adventna spoved v Pesnici 
22. dec.: ob 17. uri spokorno bogoslužje, čiščenje srca za prihod Božjega  

  Sina (vodeno spraševanje vesti, kesanje in odveza, blagoslov). 
                Spoved bolnikov na domu pred praznikom po dogovoru. 
 
16. dec.: 3. adventna nedelja, začetek božične devetdnevnice, maša ob 9.30. 
22. dec.: prihod Božička na kungoškem sejmu ob 17. uri in prav tam 
               ob 18. uri božični koncert cerkvenega pevskega zbora.  
 
23. dec: 4. adventna nedelja, maša v Zg. Kungoti ob 8.00,  
24. dec.:  božični večer: maša ob 17. uri, ob 21. uri v Sp. Kungoti. 
25. dec.: ob 00.0 polnočnica, ob 10.30 dnevna praznična maša, / 

v  Sp. Kungoti ob 9. uri. 
26. dec.: Štefanovo, dan samostojnosti, blagoslov vode 
                maše: ob 9. uri v Sp. Kungoti,/ v Zg. Kungoti ob 17. uri 
27. dec.: sv. Janez, apostol, evangelist, blagoslov vina 
           maše: ob 9. uri v Sp. Kungoti, / v Zg. Kungoti ob 17. uri 
 
Po božiču se prične blagoslov domov, kakor ste se prijavili. Kdor še želi na novo, naj 
sporoči. 
30. dec.: Nedelja svete Družine. Blagoslov otrok.  
31. dec.: Maša ob16. uri. Zahvala za preteklo leto. 
 

Z besedo ADVENT želimo dejati: Bog je tu. Ni se umaknil s sveta, 
ni nas pustil samih. Tudi če ga ne moremo videti in se ga dotakniti, 

je on tukaj in prihaja, da nas na mnogotere načine obišče. 
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               JEZUS TI GOVORI: Ne krivi mene 

Kličeš me Gospodar, a me ne poslušaš. 
Kličeš me Luč, a me ne vidiš. 
Kličeš me Pot, a mi ne slediš. 

Kličeš me Življenje, a me ne živiš. 
Kličeš me Pravični, a me ne ljubiš. 

Kličeš me Bogati, a ne vprašaš po bogastvu. 
Kličeš me Večni, a me ne iščeš. 

Kličeš me Usmiljeni, a mi ne zaupaš. 
Kličeš me Plemeniti, a mi ne služiš. 
Kličeš me Močni, a me ne spoštuješ. 

Kličeš me in ni te strah, da bi te obsodil,                                            
potem ne krivi mene!                                                               

JEZUS 

 

BESEDA ŽIVLJENJA: Iz 1 Pt 3,8-9 
"BODITE VSI SLOŽNI, SOČUTNI, BRATOLJUBNI, USMILJENI, PONIŽNI. NE 
VRAČAJTE HUDEGA ZA HUDO ALI SRAMOTENJA ZA SRAMOTENJE, 
NASPROTNO, BLAGOSLAVLJAJTE, KER STE BILI V TO POKLICANI, DA BOSTE 
TAKO DELEŽNI BLAGOSLOVA." 
 
Je kaj bolj nagovarjajočega za duhovno pripravo na praznike, kot so te 
Petrove besede vernikom v Aziji? Enako veljajo tudi nam. 
Ustavimo se ob njih, razmislimo, kaj pomenijo za naš odnos do soljudi in 
jih sprejmimo za svojo duhovno pot. 
 

NAJSREČNEJŠI LJUDJE NENEHNO OCENJUJEJO IN IZBOLJŠUJEJO SVOJE 
ŽIVLJENJE. NESREČNI LJUDJE PONAVADI OCENJUJEJO IN SODIJO DRUGE. 
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Čas duhovne priprave na božič začenjamo s 

praznovanjem prve adventne nedelje, ki bo 

letos 2. decembra, in ga sklenemo v tednu po 

četrti adventni nedelji na sveti večer, 24. 

decembra. Za razliko od postnega časa, ki ga obhajamo kot pripravo na veliko noč in 

traja štirideset dni, adventni čas ni omejen na točno število dni. 

Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjamo novo cerkveno leto in neposredno 

pripravo na božič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu sledijo (sv. trije kralji ali 

obisk treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo darovanje v templju ali svečnica), so 

priložnost za poglobitev vere. Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem 

življenju in lahko simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem. 

NAJPOMEMBNEJE!!!! 

K ZUNANJIM IN MATERIALNIM PRIPRAVAM NA CERKVENE PRAZNIKE SODI TUDI 
DUHOVNA PRIPRAVA V OSEBNI MOLITVI IN DUHOVNI POGLOBITVI, KAR LAHKO 
VKLJUČUJE PREJEM ZAKRAMENTA SPRAVE, RAZNE ODPOVEDI, POST, DOBRA 
DELA ALI MILOŠČINO. 

Latinska beseda ADVENTUS POMENI PRIHOD. Poznamo dva Gospodova 

prihoda. Gospod je prvikrat na svet prišel kot človek, rojen iz Device Marije, njegov 

drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan. Kristjani verujemo v Gospodovo nevidno 

prihajanje v srca ljudi po delovanju Svetega Duha oziroma v skrivnostno Božjo 

navzočnost v srcu vsakega človeka, kar lahko razumemo in dojemamo samo v moči 

vere. 

Znamenje zunanje priprave na božič je ADVENTNI VENEC. Tradicionalno se pri 

nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s štirimi svečami. 

Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju. Adventni venci naj bi bili 

narejeni brez dodatnega okrasja in to z namenom, da pride do izraza opisana 

simbolika. 

Razlaga simbolike adventnega venca 

Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki ponazarjajo 

štiri adventne nedelje. Ima več simboličnih pomenov in razlag: 

Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo o življenju, o 

Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve predstavlja upanje, da 

bo tema premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični ali beli barvi, so simbol 

našega življenja. Ko gorijo, širijo okrog sebe svetlobo in toploto ter vabijo človeka, 

da svečo posnema v razdajanju in po Jezusovem zgledu postane luč sveta. 

Sveče prižigamo postopno, kar pomeni, da je v času, ko se bližamo rojstvu Jezusa 

Kristusa, v prostoru vedno več svetlobe. V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže 

smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših življenjih. 

Blagoslov adventnega venca 

Pomen adventnega venca podkrepi blagoslov, ki ga opravi duhovnik ali družina 

sama. Je znamenje Božje bližine, pomoči in naklonjenosti. Ljudi, ki se ob njem 

zbirajo v pravi notranji drži, povezuje med seboj in z Bogom, vsakega pa spominja, 

da Gospod prihaja k tistemu, ki ga je pripravljen sprejeti. 

Pomnimo: 

- Advent je čas priprave, upanja in kesanja 
za naše grehe, ob pričakovanju prihoda 
našega Gospoda.                                                                                                                           
- V adventu se pripravljamo na božič, na 
Jezusov rojstni dan. Ne pozabimo tega!           
- Ta čas je priložnost, da pomislimo, kakšno je bilo naše duhovno življenje, naše 
življenje v odnosu z Bogom in priložnost, da se na novo spreobrnemo.                                               
- Je tudi čas, ko si lahko začrtamo smer svojega življenja in sklenemo, kako lahko 
postanemo boljši kot doslej. 

 

 

Molitev v letošnjem adventu 

Dobri Bog, tu pred tabo stojim in te prosim,                                                           
da v moje srce prineseš mir.                                                                                        

Pridi k meni, naseli se v mojem srcu, bodi pri meni,                                            
da bom prebivališče tvojega miru.                                                                           

Dobri Bog, naj tvoj mir nosim med ljudi.                                                               
Naj v meni prepoznajo tvojo ljubezen, tvojo dobroto, tvoje usmiljenje.             

Naj utišam prepir, naj pomirim nesoglasja, naj utišam hrup,                            
ki vlada med ljudmi, in vsakomur z veselim srcem rečem:                                

Mir s teboj. - Naj tvoj mir vlada med nami. Amen. 


