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ADORACIJA 

 

Vabim vas, da si poiščete umirjen prostor, odložite vse in se udobno namestite. Zaprite oči in 
globoko vdihnite. 

 

Srce slavljenja 

Hozana 

 

Upanje, ljubezen, mir, veselje. Te besede pogosto srečujemo v adventnem času. Ampak se 
spomniš, zakaj? V tem času pričakujemo prihod našega Boga na svet. Spominjamo se, kako je 
Bog posegel v zgodovino preko Jezusovega rojstva. Poslal  je svojega Sina, da je postal eden 
izmed nas. Življenja Marije, Jožefa, pastirjev so se v trenutku spremenila. Našli so upanje, ljubezen, 
mir in veselje. Advent je lahko tudi za nas čas velike tolažbe in spodbude. Spominja nas, kako 
velika je božja ljubezen do nas. Si pripravljen narediti prostor zanj, mu odpreti svoje srce in pustiti, 
da vstopi vanj? Si mu pripravljen predati vse, svoje misli, občutke, svoje življenje? 

 

Jezus, ti si 

Moj Jezus, Rešitelj 

 

Odlomek iz Lukovega evangelija 

26 V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, 27 k devici, zaročeni 
z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 28 Angel je vstopil k 
njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« 29 Pri teh besedah se je 
vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 30 Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla 
si milost pri Bogu. 31 Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. 32 Ta bo velik in se bo 
imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida 33 in kraljeval bo 
v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 34 Marija pa je rekla angelu: »Kako 
se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« 35 Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč 
Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.   

36 Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo 
imenovali nerodovitno. 37 Bogu namreč ni nič nemogoče.« 38 Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova 
služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. 

 

Moj Jezus, Rešitelj 

Velik si, Bog 

 

Pomisli na dogodek, ki je zate najbolj zaznamoval to leto. Za nekatere je lahko zastrašujoč in 
tesnoben, za druge čas poln upanja in veselja. Mogoče je bil ta trenutek povezan s pandemijo ali 
spremembami okrog nas. Mogoče je pomembno vplival na tvojo družino, prijatelje ali tvoje srce. 

Pomisli na čas, ki si ga preživel s svojo družino. Kako so se vaši odnosi v tem letu spremenili. 
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Pomisli na svoj urnik, na svoje sošolce. Kako se je spremenila komunikacija med vami. Kako 
mnoge stvari danes izgledajo popolnoma drugače. 

Kje si v vseh teh trenutkih začutil Božjo ljubezen? Si kdaj v tem času izgubil upanje?  

Izroči vse te misli Gospodu in se mu zahvali, ker je bil prisoten v vsakem od teh trenutkov. 

 

TIŠINA 

 

Se predajam 

Vsi, ki ste žejni 

 

Iz knjige preroka Izaija 

5 Kajti dete nam je rojeno, 
sin nam je dan. 
Oblast je na njegovih ramah, 
imenuje se: 
Čudoviti svetovalec,  
Močni Bog, 
Večni Oče,  
Knez miru. 
6 Oblast se bo širila 
in miru ne bo konca 
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. 
Vzpostavil ga bo in utrdil 
s pravico in pravičnostjo 
od zdaj in na veke. 
Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila. 
 
 

Čudovito ime 

Odpri mi oči srca 

 

Ko stojiš pred Gospodom, pomisli, kje potrebuješ svobodo. Kje v življenju se ti zdi, da si obtičal, da 
ne veš, kako naprej. Katera je pot, na katero Bog želi, da stopiš. Da se nanjo podaš s 
potrpežljivostjo in odprtostjo. Potrpežljivostjo, da mu boš dovolil, da te vodi po tej poti in 
odprtostjo, da boš sprejel možnosti, ki ti jih na tej poti ponuja. 

 

Neminljivi Bog 

Spet sem oživel 

 

 


