
DRUŽINSKI IZZIVI - NOVEMBER 

 

LITURGIČNI 

Adventni čas – latinska beseda adventus pomeni »prihod«.  

 

V krščanskem jeziku se nanaša na prihod Jezusa Kristusa. 

Liturgična barva v tem času je vijolična, ki pomeni 

spokornost in pogled vase ter hkrati pričakovanje z upanjem. 

Začne se zadnjo nedeljo novembra ali prvo nedeljo 

decembra (prva adventna nedelja) in traja do božiča. 

 

Nudi nam priložnost, da se na Gospodov prihod pripravimo z 

upanjem in kesanjem. 

 

Trojni namen adventa: 

• Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu 

v Betlehemu. Gospod je že prišel in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, 

postal človek, poln skromnosti in uboštva. Prišel je kot kdorkoli od nas, 

človek med ljudmi. To je bil njegov prvi prihod. 

• Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo 

»prisotnost Jezusa Kristusa« v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. 

Živeti v pravičnosti in ljubezni, vselej budni; hoditi po Gospodovi poti. 

• Priprava na bodočnost: Pripravimo se na »parusijo«, to je na drugi prihod 

Jezusa Kristusa v veličastvu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in 

Sodnik vseh narodov in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v Njega verovali in 

živeli kot zvesti otroci Gospodovi in dobri bratje drugim. Čakamo na Njegov 

veličasten prihod, ki nam bo prinesel odrešenje in večno življenje brez 

trpljenja. 

 

December je poln nakupovalne mrzlice, božičnih in prednovoletnih zabav, 

okraševanja domov, ... Vendar si moramo ravno v tem času prizadevati za trenutke 

tišine in miru v naših srcih, v naših družinah. 

 

Adventni in božični čas je čas, ko naše dnevne sobe postanejo svetišča. V adventu 

prižigamo sveče na adventnem venčku, pozneje postavimo jaslice in postavimo 

vanje novorojenega Jezusa. Ob adventnem venčku in jaslicah molimo, s kadilom in 

blagoslovljeno vodo blagoslovimo dom. Advent je čudovit čas za stare in mlade, 

odrasle in otroke. Čas, ko se družina lahko neverjetno poveže in zraste.  



MOLITVENI 

V tem mesecu vas spodbujamo k redni molitvi ob 

adventnem venčku. V prilogi (molitev ob adventnem 

venčku) smo vam pripravili predlog molitve, ki si jo seveda 

lahko prilagodite glede na starost vaših najmlajših. 

 

 

 

 

DRUŽINSKI 

Družinski izziv naj nam tokrat pomaga obujati spomine 

na rojstvo in prve mesece vsakega člana družine. Poiščite 

kakšne stare družinske slike, albume itd. in naj oživijo 

'starodavne' 😊 družinske zgodbe …  

 

 

 

ZA PAR 

Žene tokrat ste ve na vrsti, da presenetite svoje može in 

pripravite nepozaben zmenek. Uživajta v skupnih 

trenutkih! 

 

 

  



KARITATIVNI 

Otroci po župnijah so vsako leto v adventu spodbujeni k 

dobrodelnosti. Za ta namen Misijonsko središče Slovenije 

pripravi ADVENTNI KOLEDAR, ki služi kot pomoč 

otrokom, staršem in katehetom pri doživljanju adventnega 

časa in pripravi na Jezusovo rojstvo. Koledar pa jih 

spodbuja tudi k njihovi solidarnosti z otroki po svetu, ki 

živijo v revščini in velikem uboštvu. 

Prihranki, ki jih v decembrskih dneh podarijo otroci za svoje vrstnike, revne 

otroke po svetu, pomagajo zgraditi otroške vrtce, šole in dispanzerje v deželah v 

razvoju. Lahko bi rekli: »Zrno na zrno pogača, evro na evro …« 

Rdeča nit letošnjega adventnega koledarja je molitev otrok za otroke. V prvem 

delu koledarja je predstavljeno življenje mlade Francozinje blažene Pauline-Marie 

Jaricot, ki je v začetku 18. stoletja v Lyonu ustanovila več velikih misijonskih 

pobud. Drugi del koledarja pa je namenjen pričevanjem slovenskih misijonarjev o 

tem, kako oni danes v misijonih molijo z otroki in kako jim molitev pomaga pri 

njihovem misijonskem delovanju. 

 

 

 

 

 

 

 


