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DRUGI ADVENTNI TEDEN 

5.12.2021 – 2. ADVENTNA NEDELJA: VSE V VEČJO BOŽJO SLAVO 
 
JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti 
Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,1-6) 
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat 
upravitelj Judeje in Heród četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa 
četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik 
Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla 
Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko 
pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je 
pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se 
napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in 
razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje 
odrešenje.« 
 

Vse v večjo Božjo slavo. Slava pomeni teža, veličina, dejanskost, vrednost. Ker se nismo sami ustvarili, ampak 
smo bili spočeti in ustvarjeni, življenje zgrešimo, če živimo zato, da bi kazali na svojo lastno veličino in 
pomembnost in vrednost. Popolnoma narobe je, če svoje življenje posvetimo samo iskanju svoje teže-
veličine v očeh drugih ljudi. Vsi vemo, da se nam v prvi polovici življenja in v naši individualistični kulturi 
dogaja prav to. Prazna slava ali veličina je tista, ki jo imam v vaših očeh. Resnično slavo pa imam takrat, kadar 
s svojim življenjem kažem na D(d)rugega. Najprej na tistega, ki me je ustvaril in mi življenje podaril. Potem 
pa na tiste, ki jim podarjam svoje podarjeno življenje. Najbližjim in tistim, ki so vsak dan z menoj. Janez Krstnik 
je enkraten primer uresničenega moškega, ki s svojim življenjem kaže na veličino in težo Kristusa. Kristus je 
namreč pokazal kdo je Bog in kdo smo mi zanj. On je živel svoje življenje kot slavljenje Boga Očeta, da bi tudi 
mi vsi lahko vstopili v to slavljenje. Njegovo življenje nam kaže veličino, dobroto in ljubezen Boga Očeta, ki 
vse ustvarja in vse podarja, ki ni zase, ampak za nas. V tem je sreča in resnična slava. Koga slavi moje življenje, 
na čigavo veličino kažem s svojimi mislimi, besedami in dejanji? Če samo nase, potem je moje življenje ujeto 
v prazno slavo, ki me pušča praznega, tesnobnega, begajočega, nemirnega, ujetega v razne odvisnosti in 
zaprtega za veselje do življenja, za resnično ustvarjalnost in za sočutenje z vsem, kar je, tudi z naravo. V dobri 
ženi prepoznaš spoštovanje, dostojanstvo in dragocenost moža in otrok. V dobrem možu prepoznaš 
dragocenost in lepoto njegove žene in otrok. V očeh samskega prepoznaš dragocenost tistih, ki jim podarja 
svoj čas in svoje moči. Bog se je poistovetil z nami, zato pri slavljenju drugega, razodevamo tudi Njegovo 
veličino, ki vse vsem  podarja in je z nas in nas oživlja. V tem je prava veličina in prava slava. 
 

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

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

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

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in 
prepoznaval njegovo nedoumljivo veličino – slavo v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 
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6.12.2021 – OSVOBAJA NAS LAŽNE VELIČINE 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, 
ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»V njem je bila Gospodova moč, da je ozdravljal« (Lk 5,17)  
 

Naše samouresničevanje ali samopoveličevanje v tekmi z drugimi vedno podleže poniževanju ali zaničevanju 
bližnjih. Moja lastna veličina ni vredna ničesar, če je zgrajena na primerjanju z vami in celo na poniževanju in 
zaničevanju bližnjih. Poročen moški ali ženska pri petdesetih reče, da je do sedaj živel za družino, poslej pa 
bo živel zase in imel še nekaj od življenja. Zapusti družino, si dobi žensko, ki je stara toliko kot njegova hči ali 
pa partnerja. Hoče užiti življenje. Ali ga bo res užil? Ali pa je samo žrtev prazne slave, ki opustoši lastnika in 
vse, ki so okrog njega. Rane so globoke. V njem in v bližnjih. Kdo nas lahko ozdravi bolezni te lažne veličine, 
ki povzroča toliko gorja med nami? Jezus s svojim življenjem odpira pot resnične veličine, ki je Njegova 
brezpogojna ljubezen do vsakega človeka, ker je Božji sin ali hči. V tem je jedro njegovega odpuščanja, ki nas 
ozdravlja lažne in prazne veličine zaradi katere smo oropani človeškosti, v sebi in med nami. Hvala ti, Jezus, 
ker me ozdravljaš lažne veličine. V tebi postaje resnica, kar pravi Izaija: »Večno veselje bo nad njihovo glavo, 
radost in veselje dosežejo, žalost in vzdihovanje pobegneta«. 
 

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

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

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

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

 

7.12.2021 – OSVOBAJA NAS SAMOPOGUBE 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, 
ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Tako tudi ni volja vašega Očeta, ki je v nebesih, da bi se pogubil kateri od teh malih.« (Mt 18, 14)  
 

Zasvojenost »mogočnih in bogatih« z lažno veličino (samouveljavitev, samouresničitev, samovolja, 
samoizpolnitev, samoodrešitev = bogastvo, čast in oblast) največ duhovne in materialne škode povzroči 
otrokom, šibkim, izločenim, zatiranim in malim na tem svetu. Trpi tudi narava.  Seveda izpija in zapira v 
tesnobo in nemir nečloveškosti tudi »mogočne«. Oboji doživljamo življenje kot pripravo na pogubo. Smrt, 
izginotje in nič več. Zgolj prah in pozaba. Bog nam v Jezusu odgovarja na to našo norost in slepoto. V Njem se 
predstavi kakor dobri »pastir, ki pase svojo čredo, s svojo roko zbira jagnjeta, jih nosi v svojem naročju, doječe 
pa rahlo vodi.« On se nenehno spominja svoje ljubezni do slehernega izmed nas, ki nas je ustvaril in podaril, 
da bi se podarjali drug drugemu kot njegov dar in tako živeli svojo pravo veličino človeškosti po Božji podobi, 
na Božji način, v sreči in ustvarjalnosti, v občudovanju lepote in v spoštovanju do dragocenosti sebe, bližnjih 
in vsega kar je ustvaril. 
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VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

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

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

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

 

8.12..2021 – BOG NAS POVELIČUJE 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, 
ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30). 
 

Običajno smo šokirani, ko nam uspe, da nekaj kar je veliko in vredno, 
spremeniti v nepomembno in zaničevanja vredno. Občudujemo pa, ko 
je nekdo sposoben v malem videti veliko: v otroku, v cvetlici, v 
najmanjši celici veličino Božje ljubezni, ki oživlja vse vesolje. Vsi vemo, 
kaj pomeni opravljanje, preklinjanje, nerazumevanje in zaničevanje. 
Vsi si želimo priznanja, pohvale, pozitivnega vrednotenja. V 
današnjem evangeliju Bog poveličuje in slavi Marijo. Z njo vsakomur 
izmed nas vrača naše resnično dostojanstvo in veličino, če jo le 
hočemo sprejeti. Bog tako poveliča, slavi naše srce, da je v vsem 
sposobno slaviti Njegovo ljubezen in mu postajati podobno. Prav to 
nam kaže v Mariji. V tem je njena brezmadežnost. Ni bolna od lažne 
slave, ker je sprejela, da jo je Bog poveličal kot svojo sogovornico in 
sodelavko.  Vse to kar se je zgodilo v Mariji, Jezus tudi nam podarja in 
omogoča, da sprejmemo in se tudi v nas uresniči. Mi smo Božje 
bivališče in Bog je naš dom. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo 
po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu in naj 
slavimo veličastvo njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem 
(Ef 1,3-6). 
 

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

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

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

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in 
prepoznaval njegovo nedoumljivo veličino – slavo v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 
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9.12.2021 – DUHOVNI BOJ 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, 
ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Od dni Janeza Krstnika doslej nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga otemajo.« (Mt 11,11-15).  
 

Slaviti ali poveličevati pomeni dovoliti in dopustiti, da je nekdo drug velik in ga v javnosti priznati. Slaviti 
pomeni zaznavati vse kar je v Drugem dragoceno, vredno in to javno razglašati in pokazati. Janez Krstnik dela 
prav to v odnosu do Boga in Jezusa Kristusa. Oznanja nam. Javno hoče pokazati na Resnico: Boga, ki ljubi, 
tako da v Sinu ugasne našo temo in prižge luč za življenje v hvaležnosti, zaupanju in ustvarjalnem pogumu. V 
vsakem izmed nas se vsak dan bije duhovni boj za Božjo resnico o Njem in o nas. Silen je boj, da zares 
sprejmemo kar o nas in o sebi pravi in pokaže Bog v Kristusu. Kakor Janez sva tudi jaz in ti povabljena živeti iz 
Božje slave, ki pravi: »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki trdno drži tvojo desnico in ti pravi: »Ne boj se, jaz ti pomagam!« (Iz 41,13). 
 

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

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

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

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

 

10.12.2021 – TVOJA VELIČINA ME VODI 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, 
ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te učim, da storiš, kar ti koristi, ki te vodim po poti, po kateri naj hodiš. O, 
da bi pazil na moje zapovedi!« (Iz 48,17-19) 
 

Če računam na Boga (=ga slavim, kažem na njegovo veličino), sem kakor »drevo, zasajeno ob potokih vodá, 
ki daje ob svojem času svoj sad in njegovo listje ne ovene; kar koli dela, vse mu uspeva« (Ps 1). Tedaj Bog ne 
dela iz mene nekoga, ki ni vreden, ampak mi vrača mojo pravo vrednost in dostojanstvo, da lahko drugemu 
delim ljubezen skupnega Očeta (Mt 5,16). Brezbožnost in ignoriranje Božje navzočnosti iz nas dela razvajene 
in nasilne »otroke«, ki delajo škodo drugim in sebi. Druge vedno ponižujemo, obsojamo in se nad njimi 
pohujšujemo. Ni važno ali delajo dobro ali slabo. Hudobijo, ki je v nas, pripisujemo drugim. Janezu Krstniku 
in Jezusu so zato pripisovali hudobnega duha, pokvarjenost in pijanstvo, skratka grešnost = brezboštvo. Če 
ne računamo na Božjo veličino, smo samo tekmeci in kakor Kajn morilci svojega brata ali sestre. Smo kakor 
pleve, ki jih veter raznaša. 
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VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

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

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

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

 
 

11.12.2021 – OTROČJA SLEPOTA BREZBOŽNEŽA 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost in veličino v vseh 
današnjih odnosih, pri delu in vseh dogodkih dneva. Naj me tvoj Sveti Duh prebudi za tvojo ljubečo veličino, 
ki je navzoča v vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Tako bo tudi Sin človekov trpel od njih« (Mt 17, 12) 
 

Če ne preidem od iskanja svoje lažne slave k iskanju Božje slave, povečujem svoje in bližnjih trpljenje. 
Odprtost za Božjo veličino mi omogoči, da samega sebe podarjam in želim skupaj s Kristusom ljubiti vsakega 
človeka, še posebej pa tiste, ki mi jih je Bog dal v mojo sedanjost (moža, ženo, otroke, bližnje sorodnike, 
sodelavce). Kristus nagibe srce očetov k sinovom, vzpostavlja nas za svoje sodelavce, nas poživlja, da ga lahko 
slavimo. S tem uresničujemo svojo pravo istovetnost. Naše srce in oči tako ne ostajajo zaprti, ne uživamo v 
trpljenju drugih, ne bežimo pred svojim in ga ne mečemo na druge, ampak dovolimo, da Kristus nosi našo 
bolečino in bolečino vseh. Tudi Janez Krstnik je Boga slavil tako, da je sprejel trpljenje in bolečino tistih, ki so 
ga zaprli in ubili. V tem je resnično dostojanstvo in častitljivost slehernega moškega in vsake ženske, vsakega 
očeta in vsake matere. 
 

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

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

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

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

 


