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PRVI ADVENTNI TEDEN 

28.11.2021 – 1. ADVENTNA NEDELJA: V VSEM ISKATI IN NAJTI BOGA 
 
ZJUTRAJ, KO SE ZBUDIM, OBUDIM PRAVI NAMEN: 
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo navzočnost v vsem. 
 

MED DNEVOM SI VZAMEM VSAJ 20 MIN ČASA ZA DRUŽENJE Z JEZUSOVO BESEDO 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,25-28.34-36) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med 
narodi v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo 
prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku 
z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se 
približuje.« »Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi 
in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in 
vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.« 
 

V tem tednu se učim v vsem iskati in najdevati Boga. Evangelist Janez bi rekel, da naj se učim ostajati v Njegovi 
ljubezni. On sedajle vsakega izmed nas ljubi, nas podarja in pričakuje naš odgovor. Vabi me, da se odločim, 
da ga bom sprejemal in vse to kar je s svojim prvim prihodom postal za nas. Odločiti se moram, da bom 
stopal pred Njega, ne pred svoje strahove. Zunanje okoliščine v katerih se nahajamo bodo vedno šokantne, 
stresne in strah zbujajoče.  
V tem spletnem misijonu se učim prepoznavati njegovo navzočnost, jo sprejemati, v njej stanovati iz nje 
zajemati in z njo sodelovati. Zato ga zjutraj, ko odprem oči, najprej pozdravim, se mu zahvalim za ljubezen in 
ga prosim, da bi danes z njim sodeloval. Nato se čez dan večkrat vstopim predenj, ga najdevam v Božji besedi, 
premišljujem, se pogovarjam z Njim o svojem notranjem dogajanju in si nekaj od tega zapišem v svoj duhovni 
dnevnik. Tudi zvečer preden grem spat sem povabljen, da stopim predenj in se mu zahvalim za vse čudeže, 
ki jih je danes delal za nas in zame. Izročim mu tudi vse svoje mrtve trenutke, ko me je premagal strah zase 
sin mi je zagospodovala sebičnost. Prvi teden adventa se lahko tako v vsem učim biti z Njim in ostajati v 
njegovi ljubezni. On je v vsem, me išče, hrepeni po meni, me pričakuje in vabi v sodelovanje s tem kar hoče 
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in želi za nas. Najprej hoče, da sem sin, hči, brat, sestra, ki se veseli, da je član Božje družine. S svojo voljo 
lahko sodelujem z Njegovo. Njegova Božja volja pa je: bodite usmiljeni, ne sodite, ne obsojajte, odpuščajte 
in dajajte. Jezus nas vabi naj Božjo voljo živimo v sedanjosti. Če danes pričakujem Gospoda in sem čuječ za 
njegovo navzočnost nisem več odtujen in iztrgan iz življenja. Moj gospodar ni več tesnoba, ampak Njegova 
luč. Danes lahko živim tako, da bom bogat pred Bogom. Danes pišem svojo končno sodbo. Danes je priložnost 
za srečanje z Njim.  
Če tega nočem, zame vse stvarstvo izgubi svoj namen in svoj smisel. Hiram zaradi strahu pred smrtjo. Boga 
se bojim kot lastne smrti. Postanem sebičnež in umorim svoje življenje z razuzdanostjo, pijanostjo in 
zaskrbljenostjo. Vsi svetovni pretresi in razdejanja, tudi naša smrt, so posledica našega zanikanja Boga. Zato 
uničujemo iz strahu. Adventni čas novo vabilo, da se odločim, zavrnem hudičevo laž, ki me straši in vsak dan 
zajemam iz njegove navzočnosti. Lahko ga iščem in najdevam v vsem, ker me pričakuje in on išče in najdeva 
v vsem. 
 
ZVEČER SE BOGU ZAHVALJUJEM ZA DAR PRETEKLEGA DNE: 

1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 
vsem. 

2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 
 

29.11.2021 – ON ME IŠČE 
 

PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči zahvaljevanja za vse darove in še posebej za 
Darovalca. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo 
ozdravljen.« (Mt 8,8) 
 

V vsem iskati in najti Boga. Iskanje je najprej prošnja in srečanje, želja in odnos. Prav to izrečemo tik pred 
obhajilom. Prva značilnost našega odnosa do Boga, ki jo izraža prošnja je ponižnost: stotnik ve, da vse prejema 
kot dar in ne po zaslugi. Kakršna koli vrsta zasluge bi uničila dar in samega Boga, ki je dar. Ko sredi nemogočih 
okoliščin obupamo ali se prepustimo resignaciji, smo žrtve lažne ponižnosti. Ponižna prošnja, omogoča 
prepoznavati navzočnost in delovanje Boga tudi sredi stiske, omejenosti, krhkosti in ogroženosti. Omogoča 
ustvarjalni pogum, ki na vse gleda kot na priložnost za otroško zaupanje v Boga, ki je sposobno premagati 
strah in danes in tukaj ustvarjalno in pogumno sodelovati z Božjo ljubeznijo v vsem. 
 

VEČERNA ZAHVALA: 
1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 

vsem. 
2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 

zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 
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30.11.2021 – ON ME KLIČE 
 

PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči, da se bom vsak dan zavestno odločal za 
sodelovanje s Teboj. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
»Takoj sta pustila mreže in šla za njim« (Mt 4,20) 
 

Tudi od mene in tebe Bog pričakuje, da bi takoj odgovorila na njegov dar in ga prepoznavala v vsem. 
Povabljena sva v odločitev. Seveda odločitev spremljajo tudi ovire, nezvestobe in nasprotovanja. Ko se 
odločim, se mnogim stvarem in tudi ljudem odrečem. A tega ne storim z žalostjo, ampak z veseljem, ker 
izbiram tisto, kar mi je bolj pri srcu. Z odločitvijo uresničim tisto možnost, ki daje več radosti. Sledim tistemu, 
ki ga ljubim, in postajam tisti, ki ga ljubim! »Se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus,« 
pravi Pavel (Flp 3,12). Vera je biti zaljubljen v Jezusa, kot je on vame, da bi živel kakor on oziroma iz njega, v 
vzajemni ljubezni: »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v 
Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20). On je zame in jaz zanj (Vp 2,16; 6,3). Sveti 
Andrej, apostol, prosi za nas. 
 
VEČERNA ZAHVALA: 

1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 
vsem. 

2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za vse svoje 
današnje prave odločitve. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. Izročim 
mu svoje današnje napačne odločitve. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

1.12.2021 –  ON ME OZDRAVLJA 
 

PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj tvoj Sveti Duh prebudi moja ušesa srca, da te bom slišal in gledal skozi 
tvoje oči. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
»Množica se je čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo zdravi.« (Mt 15, 31) 
 

Vsi ste že srečali človeka, ki vas je začudil s svojo toplino, človeškostjo, ustvarjalnostjo, močjo, veseljem. Iz 
njega je žarel sijaj Božjega veselja nad nami. Če sem gluh za Lepoto, Dobroto, Resnico je ne morem 
spregovoriti, ne z besedo ne z življenjem. Sem pohabljen, kajti strah mi govori laži, ki me zapirajo v sebičnost, 
v samovsrkanje in vrtenje okrog svojega popka. Ne slišim, ne vidim in nimam Besede življenja. Kristus mi 
znova vrne pokončno držo Božjega sogovornika in sodelavca, soustvarjalca svojega in našega življenja. Tako 
doživljam triindevetdeset letno prababico v domu za ostarele, ki se me vedno tako razveseli, kakor da me je 
Bog objel po njej. Ob njej vidim, da sem sin Boga in zato brat. Moje slepe oči znova spregledajo. Njegovo 
ljubezen, ki je vedno ustvarjalna, dejavna in konkretna lahko zato vedno bolj zaznavam sredi drobnih čudežev 
sedanjosti. In eden teh je tudi objem prababice Micke. 
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VEČERNA ZAHVALA: 
1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 

vsem. 
2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 

zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo Močno 
besedo v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

2.12.2021 – ON MI GOVORI 
 

PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh osvobodi, da bom Jezusa sprejel za svojega osebnega 
odrešenika. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu« (Mt 7, 24) 
 

On nam naklanja mir, ker zaupamo vanj. Utrjuje naše mišljenje in čutenje. On je naša skala. Lahko ga iščemo 
in najdevamo v vsem. Tega ne zmoremo, če smo zaprti v svoji ošabnosti in oholosti, v svoj kompleks 
večvrednosti ali manjvrednosti. Očetova volja je, da sprejmemo Sina, ga poslušamo in hodimo za njim. Tako 
postajamo sinovi/hčere, bratje/sestre, sogovorniki in sodelavci Boga. To kar poslušamo, Beseda, ki jo nosimo 
v sebi postaja meso, postaja dejanje. Preudaren sem, če gradim na Jezusovi besedi. On je Očetova modrost. 
Njegova beseda mi omogoča ljubeče odnose, ki so dom, intimnost in domačnost. Če verjamem in 
uresničujem besede strahu zase, sem nespameten in moje srce postaja razbojniška jama, ki se podre in izgine. 
Vsi to vsak dan doživljamo. In Bog nas nenehno vabi, da gradimo na skali Jezusove besede. 
 

VEČERNA ZAHVALA: 
1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 

vsem. 
2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 

zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
osebno navzočnost in zavzetost zame sredi vseh mojih strahov, jez, žalosti, in skrbi. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

3.12.2021 –  ON JE NAVZOČ 
 

PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj tvoj Sveti Duh ozdravi moje oči vere, da bom ozdravljen sebičnosti in 
ujetosti v strahove in laži. 
 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!« In oči so se jima odprle.'  
(Mt 9,29-30) 



5 

 

P. dr. Viljem Lovše, DJ, https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki 

 

Jezus je prišel, da se naju dotakne in da lahko gledava na vse kar je skozi njegov pogled in z njegovim srcem. 
V njem na vse lahko gledava kot sin/hči večnega Očeta, kot člana Božje družine bratov in sester, ki jih živi 
Očetova ljubezen. To je čudež. Vidiva z Božjimi očmi. Kako vidiš današnje dogajanje skozi Božje oči? To 
zmoreva le, če poslušava Jezusa, potem spregledava. Adamu so se po ignoriranju Boga pokvarile oči, da je 
videl le svojo goloto in ogroženost, ter se skril pred Bogom. Do danes se čuti ogroženega od soljudi in jih 
zatira, izkorišča, preganja in ubija, na vse bolj prefinjene načine. Zdi se, da je njegova slepota preplavila ves 
svet. A Jezus nama prav sredi te teme, s svojo besedo odpira oči, da lahko v vsem prepoznava Božjo luč in 
delovanje. Bog vse podarja in njegovih darov je neskončno več, kot pa je teme. To nama vrača oči, slavo in 
lepoto sina/hčere in to tudi postajava.  
 

VEČERNA ZAHVALA: 
1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 

vsem. 
2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 

zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljuje, da me Jezus 
ozdravlja nevere, nezaupanja, zaprtosti vase. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

4.12.2021 – ON VRAČA DOSTOJANSTVO 
 

PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj mi tvoj Sveti Duh odpre v srcu hvaležno sprejemanje tvojega usmiljenja, 
ki oživlja in vse dela dragoceno. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Ko pa je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene« (Mt 9,36) 
 

Jezusova beseda ozdravlja s tem, da nam vrača dostojanstvo sinov/hčera. S tem ozdravlja vse naše slabosti. 
Zato ga lahko iščemo in najdemo v vsem. On nas gleda z ljubečim srcem in stori vse, da bi se odprli Božji 
ljubezni. Njegovo usmiljenje je kakor maternica, to pomeni, da čuti z nami naše hudo, ki si ga delamo, ker ne 
zaupamo Božji ljubezni in verjamemo strahovom. Strahovi pa nas oropajo sedanjosti in naše resnične 
istovetnosti, v katero nas on vrača. Izmučeni smo in razkropljeni. Raztrgani smo in vrženi na tla, razdeljeni v 
sebi in med seboj, ločeni od sebe in vseh, strti, stisnjeni do tal, nesposobni stati pokonci. Za vse to krivimo 
Boga, čeprav smo krivi sami. On sprejme nase našo krivdo in nas ljubi, ko zavračamo sebe, Njega in bližnje. 
On je usmiljen. Vodi nas ven iz klavnice, ki si jo v neveri sami ustvarjamo. On je dobri pastir. V vsem z nami. 
Dovolimo mu in odgovorimo mu. 
 

VEČERNA ZAHVALA: 
1. Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v 

vsem. 
2. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 

zanje. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo 
usmiljenje v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. 

3. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi. 

4. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 


