ADVENTNI VENČKI in BLAGOSLOV

Letos ne bomo delali adventnih venčkov v župnišču. Tudi ni mogoč skupni blagoslov. Zato pa lahko
sami naredimo marsikaj.
Pripravimo adventni venček. Če je mogoče, ga naredimo v družini skupaj ali se eden opogumi in ga
naredi. Sveče dobimo v župnišču ali trgovinah. Zelenje naberemo: bršljan, mah, cipresa, smreka itd.
Tudi okraske lahko izdelamo sami. Lahko uporabimo domače izdelke. Letos bomo sami v družini
blagoslovili adventni venček.
Tukaj je predlog za blagoslov.
Družina se zbere pri adventnem venčku. Razdelimo si vloge in sodelovanje. Pripravimo
blagoslovljeno vodo in vejico zelenja za pokropitev.
Predlagana molitev - uvod:
Prosimo Boga, naj blagoslovi nas adventni venček. Ves adventi čas bo med nami in nas bo v našem
domu opozarjal in vabil k poglobljeni pripravi na božične praznike. Naj ne bo samo okras, ampak
naj s svojimi svečkami vedno bolj sveti v naš dom in v naša srca, da bomo Jezusa sprejeli in se
vedno veselili njegove prisotnosti v naši družini.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 13, 11-12)
Bratje in sestre, prepoznajte čas v katerem smo. Ura je že, da se zbudimo iz spanja, zdaj je naše
zveličanje bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal.
Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje svetlobe.
To je Božja beseda
Prošnje:
Bralec: 1.Prosimo za našo družino: da bi v tem adventnem času rasla v veri in ljubezni. Vsi:
Prosimo te usliši nas.
2.Za naše sorodnike, prijatelje in znance: da bi jih adventni in božični prazniki povezali.
3.Za vse, ki so zboleli za koronavirusom, da bi se okrepili, da bi lažje prenašali bolečine in če je
tvoja volja, Gospod, da bi ozdraveli.
4. Za vse, ki pomagajo bolnikom in strežejo starejšim. Naj občutijo veselje, da so koristni.
5.Naj se radi zbiramo k molitvi ob adventnem vencu in prebiramo adventno zgodbo o dr. Janezu
Janežu, ki nas želi narediti velikodušne.
Blagoslov:
Nebeški Oče, tudi to leto nam podarjaš adventni čas. Naj bo ta adventni venček srce našega doma v
tem času, saj ne moremo k maši v domačo cerkev. Kakor bomo vsako nedeljo prižgali novo svečo,
tako nam daj rasti v ljubezni do Jezusa. Pripravi nas na praznik njegovega rojstva in naj vedno bolj
verujemo, da je on pot, resnica in življenje. Amen.
Blagoslovimo prisotne in adventni venček.

