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2. 2. ADVENTNAADVENTNA

NEDELJANEDELJA  

6. december 2020

KAJ MI POMENI ADVENT?
Kaj v teh posebnih časih ’oddaljene bližine’

pričakujem v letošnjem adventu?  Na to vprašanje
so odgovorili bralci portala Pridi in poglej.  

Kaj pa vam pomeni advent?

➢    Pričakovanje v adventu mi pomeni čas duhovne priprave na Božič. 
➢Advent mi pomeni pripravo na prihod Jezusa.

➢Letos bom v adventu zaradi vseh ukrepov še z večjim upanjem pričakoval
rojstvo Božjega sina. 

➢Jezus prihaja med nas, da nas osvobodi vsake ujetosti, bolezni in strahu.
➢   V adventnem času bom prižigal svečke.

➢Advent me vabi, da v svojem življenju naredim prostor za Boga. 
➢  Priložnost, da se potrudim priti bližje k Bogu in ljudem okrog mene.

➢   Advent mi pomeni najlepši čas v letu, čas drobnih pozornosti, iskric v očeh in
veselo pričakovanje Gospodovega rojstva.

➢Advent mi pomeni, da se v sebi umirim in izpraznim zunanjega balasta, ki nam
ga ta svet prodaja pod veselim decembrom. Tako me lahko napolni prava luč,

ki prihaja na ta svet.
➢Advent nam pomeni upanje, radost in povezanost v družini, ter na koncu

izpolnitev pričakovanja.
➢Advent mi pomeni krasitev božičnega drevesa, peka piškotov, druženje z

družino in pričakovanje božičnega večera.
➢Adventno pričakovanje je nekaj veselega, nekaj, kar v tem letu preizkušnje

nujno potrebujemo.
➢To je čas, da se umirim, da se poglobim sam vase in v odnos z Jezusom.

➢Pričakovanje v mesecu decembru mi pomeni trepet v rokah ali pa iskro v očeh,
upanje, da se vedno lahko rodi nekaj novega.

(Vir: https://portal.pridi.com/2020/11/29/kaj-v-tem-casu-oddaljene blizine-pricakujem-v-letosnjem-adventu/)

https://portal.pridi.com/2020/11/29/kaj-v-tem-casu-oddaljene


POMEN ADVENTNIH SVEČ

 Bolj ko se bližamo rojstvu Jezusa Kristusa, več
je v prostoru svetlobe, zato v adventnem času 
vsako nedeljo prižgemo dodatno svečo. Čim
bližje smo Bogu, več svetlobe je v našem
življenju. 
Štiri sveče pomenijo tudi štiri mejnike: 
stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in Jezusov
ponovni prihod.  
Še ena razlaga pomena adventnih sveč: prva
simbolizira pričakovanje ali upanje, druga sveča simbolizira mir, tretja je simbol 
veselja, zato je ponekod rožnate barve. Četrta predstavlja ljubezen. Na božični 
dan ponekod prižgejo peto svečo, ki jo postavijo v sredino kroga, v sredino 
adventnega venčka . Ta sveča simbolizira izpolnjeno obljubo prihod Božjega sina. 
              Vir: https://katoliska-cerkev.si/adventni-cas-2014201520162017

AALILI  STESTE  VEDELIVEDELI  DADA ... ...

adventni venček izvira iz Nemčije. Prvič ga je postavil evangeličanski duhovnik adventni venček izvira iz Nemčije. Prvič ga je postavil evangeličanski duhovnik 
za otroke v sirotišnici v letu 1839. Tako jim je hotel pričarati veselje in spodbuza otroke v sirotišnici v letu 1839. Tako jim je hotel pričarati veselje in spodbu--
diti upanje. Njegov venec je bil leseno kolo in na njem je gorelo 19 rdečih sveč. diti upanje. Njegov venec je bil leseno kolo in na njem je gorelo 19 rdečih sveč. 
Simbolizirale so dneve v tednu, štiri bele in štiri adventne nedelje. Pozneje so Simbolizirale so dneve v tednu, štiri bele in štiri adventne nedelje. Pozneje so 
leseno kolo začeli okraševati z zimzelenom, največkrat vejami jelke. Obdržale leseno kolo začeli okraševati z zimzelenom, največkrat vejami jelke. Obdržale 
so se le še štiri sveče z močno simboliko. Barve sveč so različne v različnih tradiso se le še štiri sveče z močno simboliko. Barve sveč so različne v različnih tradi--
cijah, pomen adventa predstavljajo predvsem vijoličaste sveče. To je barva spocijah, pomen adventa predstavljajo predvsem vijoličaste sveče. To je barva spo--
kornosti in posta, pa tudi barva pričakovanja.kornosti in posta, pa tudi barva pričakovanja.

ADVENT V NAUKU PAPEŽEV: ČAS UPANJA 
Adventni čas vabi k hvaležnosti za vse, kar
smo prejeli v preteklem letu. Hkrati se
oziramo v prihodnost, z gotovostjo, da je
»Bog z nami.« On, ki človeško zgodovino, ki
jo je odrešil Kristus, zaznamuje kot večno
sedanjost. V spodbudo so nam lahko misli
papežev Pija XII., Janeza XXIII., Pavla VI.,
Janeza Pavla II. in Benedikta XVI.
Papež Pij XII. je 7. decembra 1952 v Rimu dejal: »V teh dneh adventa sveto 
bogoslužje – dragoceni in večni vir luči in radosti – našo dušo pripravlja na 
goreče pričakovanje svetega božiča. Gre za skrivnostno izlitje molitve, ki je 
polna tesnobe in hkrati sladkobe.« 
Papež Janez XXIII. je leta 1961 v božičnem radijskem sporočilu navedel eno 
izmed božičnih pridig sv. Leona Velikega: »Kakšne besede, dragi sinovi in 
hčere: "Kristusovo spočetje je začetek krščanskega ljudstva; rojstvo Glave je 

https://katoliska-cerkev.si/adventni-cas-2014201520162017


tudi rojstvo telesa... Čeprav ima vsakdo izmed poklicanih svojo stopnjo in se 
sinovi in hčere Cerkve razlikujejo med seboj skozi tek časov, je kljub temu 
celota vernikov, rojena iz krstnega vrelca, … prerojena s Kristusom v tem 
Rojstvu. … Zato veličina daru, ki nam je bil podeljen, od nas terja 
spoštovanje, vredno njegovega sijaja.«
Papež Pavel VI. je ob začetku adventnega časa leta 1975 razmišljal: 
»Obzorje molitve se odpira nad zgodovino, ki ima svoje središče v vključitvi 
Kristusa, Boga, ki je postal človek, v usodo človeštva. Zato je potrebno, da 
obnovimo svoj odnos do molitve, razumevajoč jo kot težnjo, da bi prišli do 
Boga, ki se nam razodeva ne le kot vir modrosti in sile, ki vodi naravni red 
stvarstva, ampak tudi kot izvir dobrote in ljubezni novega reda, v katerem je 
človek poklican k življenjskemu in nadnaravnemu občestvu z Bogom samim, 
ki se je, kakor pravi Sveto pismo, »prikazal na zemlji in živel med ljudmi.« (Bar
3,38) Mi se bomo na Boga obrnili z novo molitvijo in z novim upanjem. 
Čutimo se upravičeni, da Bogu, preko Kristusa, v istem Duhu, ki govori v nas, 
prinašamo dogodke človeške kronike, ki z določenega vidika zadevajo naše 
zveličanje. Nebeški Oče z naših ust sprejema prošnjo za kruh, katerikoli kruh, 
ki ga potrebuje naša lakota.«
Papež Janez Pavel II. je med molitvijo Angel Gospodov 1. decembra 1985 
govoril o upanju: »Sporočilo adventa je v celoti prežeto s tolažilno 
ugotovitvijo: Gospod prihaja. Danes prihaja ponovno, kakor v polnosti časov, 
ki se je začela pred dva tisoč leti in še vedno deluje v zgodovini, ki se steka v 
tretje tisočletje. Adventno bogoslužje v svoji globalnosti pomaga podoživeti 
skrivnost Gospodovega prihoda: dolgo pričakovanje preko stoletij; 
nedoumljiv trenutek njegovega vstopa v človeški rodovnik preko materinske 
skrivnosti Device; poslednji prihod, ko bo čas prepustil prostor večnosti. Tako 
se obnavlja radosten pomen pričakovanja. Potreba po spreobrnjenju postaja 
nujnejša. Upanje se pomlajuje.«
Papež Benedikt XVI. je 1. decembra 2007 dejal: »Resnično in gotovo upanje 
je utemeljeno na veri v Boga Ljubezen, usmiljenega Očeta, ki "je tako ljubil 
svet, da je dal svojega edinorojenega Sina...", da bi ljudje in z njimi vsa bitja 
imeli življenje v polnosti. Advent je ugoden čas za ponovno odkritje upanja, ki
ni medlo in varljivo, ampak gotovo in zanesljivo, ker je zasidrano v Kristusu, 
Bogu, ki je postal človek, skali našega zveličanja.«    vir: vir: https://katoliska-cerkev.si/

BBOGOSLUŽNIOGOSLUŽNI  ADVENTADVENT: Pripravljamo se na bogoslužno praznovanje rojstva
Božjega Sina. Da bi bili zmožni prejeti največ milosti v tem posebnem času, se
moramo za to pripraviti duhovno. Med vsako mašo je nebo odprto, vsak 
praznik je nebo odprto, vsak god svetnika je nebo odprto. V božičnem času in 
velikonočnem času pa je posebno na stežaj in dolgo (osem dni) nebo odprto. 
Bog bi nas rad obogatil s svojo milostjo. Pripravimo se na ta Njegov čudoviti 
dar. Advent je torej pričakovanje in priprava na bogoslužni čas milosti.

https://katoliska-cerkev.si/


ŽUPNIJA: LJUBLJANA – SVETI JAKOBŽUPNIJA: LJUBLJANA – SVETI JAKOB
Gornji trg 18, 1000 Ljubljana. 
Župnik: p. Silvo Šinkovec, 041 785 111

Spletna stran: http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/ 

e-pošta: zu.jakob@t-2.si 

TRR: SI56 0205 1025 4641 775, NLB

SSVETEVETE  MAŠEMAŠE 
nedelje:

 8h, 930 in 17h

delavniki: 

7h; 8h; 1830; 1915 

GGODOVIODOVI  
NNEDELJAEDELJA, 6. , 6. DECEMBERDECEMBER: : 2. ADVENTNA NEDELJA, 2. ADVENTNA NEDELJA,  N NIKOLAJIKOLAJ, , škof 
TTOREKOREK, 8. , 8. DECEMBERDECEMBER:: BBREZMADEŽNOREZMADEŽNO  SPOČETJESPOČETJE  DEVICEDEVICE M MARIJEARIJE  

SSREDAREDA,, 99. . DECEMDECEMBBEERR: : BBERNARDERNARD J JEZUSOVEZUSOV,,  redovnik;  VVALERIJAALERIJA, , mučenka
ČČETRTEKETRTEK,10. ,10. DECEMBERDECEMBER: : JJUDITAUDITA; LLORETSKAORETSKA M MATIATI B BOŽJAOŽJA       
SSOBOTAOBOTA, 12. , 12. DECEMBERDECEMBER: : AAMALIJAMALIJA; DDEVICAEVICA M MARIJAARIJA  IZIZ G GUADALUPEUADALUPE   

NNEDELJAEDELJA, , 1313. . DECEMDECEMBBEERR:: 3. ADVENTNA NEDELJA, 3. ADVENTNA NEDELJA, LLUCIJAUCIJA   
PPONEDELJEKONEDELJEK, , 1414. . DECEMDECEMBBEERR:: JJANEZANEZ  ODOD K KRIŽARIŽA, , cerkveni učitelj
SSREDAREDA, , 1616. . DECEMDECEMBBEERR: : AALBINALBINA, , mučenka; D DAVIDAVID, , kralj; ZZAČETEKAČETEK  BOŽIČNEBOŽIČNE  DEVETDNEVNICEDEVETDNEVNICE

ČČETRTEKETRTEK, 17. , 17. DECEMBERDECEMBER: : LLAZARAZAR  IZIZ B BETANIJEETANIJE;; HHIJACINTIJACINT,, redovnik  
SSOBOTAOBOTA, 19. , 19. DECEMBERDECEMBER: : UURBANRBAN,,  papež;  AANASTAZIJNASTAZIJ, , papež; K KVATREVATRE    
NNEDELJAEDELJA, , 2020. . DECEMDECEMBBEERR: : 44. ADVENTNA NEDELJA. ADVENTNA NEDELJA;;  EEVGENVGEN, , mučenec

OOZNANILAZNANILA   

Če želite moliti v cerkvi, priti k spovedi ali po bla-
goslov, prejeti  sv.  obhajilo – pokličite. Telefonske

številke patrov so na spletni strani župnije in na oglasni
deski.
V nedeljo, 6. 12. 2020 ob 18.00 bo otroke obiskal sv. Mi-
klavž, po zoomu. 
Srečanje članov ŽPS bo preko zooma, v torek, 17. 12. 2020 ob 17.00

SSVV. . MAŠEMAŠE  NANA FB FB
ŽŽUPNIJAUPNIJA  SVSV. J. JAKOBAKOB

Delavniki 18.30, nedelja 17.00

MMOLITEVOLITEV  ZAZA

ZDRAVSTVENOZDRAVSTVENO  OSEBJEOSEBJE

vsak dan 7:35

prenos na FB POVEZANI V MOLITVI in TV T-2

RROŽNIOŽNI  VENECVENEC Delavniki 17.30, nedelja 16.30

http://zupnija-lj-sv-jakob.rkc.si/
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