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Prišel je čas, da vstanemo iz sna,
pred našimi očmi se vse izgublja,
kar v svetu ceno, trdnost nam obljublja –
razvija dnevno konec se sveta.

Prišel je čas, da vstanemo iz sna.
Tema se trudi, dela – nas pogublja.
Nevarnost greha s težo samoljubja
ne sme usužnjevati več duha!

Zaupno k Bogu dvigamo oko –
kako bili bi kdaj osramočeni!
Kako Gospod naj svoje drage zapusti?

Rešenje naše skoraj bo prišlo,
rodili sad bomo blagoslovljeni,
beseda Božja vsaka se zgodi.

 Zdenka Serajnik

Slika na naslovnici:
Pot v Betlehem 

inicialka D (14. stol.)
Kapiteljska knjižnica, Verona, Italija

© akg-images / De Agostini Picture Library
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U r e d n i k o v a  b e s e d A

Advent s svetim Jožefom

V tem adventu se bo na praznik Brezmadežne končalo 
Jožefovo leto, ki ga je konec lanskega leta razglasil papež 
Frančišek, da bi nas spomnil, kako je pred 150 leti njegov 
predhodnik Pij IX. tega svetnika razglasil za zaščitnika ve-
soljne Cerkve. Razmere so se v svetu in Cerkvi odtlej že pre-
cej spremenile, nič manj pa ni aktualna in potrebna ta posve-
titev, zato smo se v tem letu skušali pogosteje ozirati na tega 
nebeškega zavetnika.

Od Boga izbran je vstopil v zgodovino odrešenja, ne da bi 
spregovoril kako besedo. Izstopil je iz zgodovine sveta, ne da 
bi kdo temu posvetil kakšen zapis. Kljub temu pa se je zarisal 
v naše verovanje, v naše krščanstvo, v našo Cerkev. Vnovič je 
odločneje vstopil na oder zgodovine, ko je bila Cerkev, to 
skrivnostno Jezusovo telo, pred stoletjem in pol ogrožena, da 
bi po njegovem posredovanju lahko nadaljevala svoje odre-
šenjsko poslanstvo.

Pred nami je zdaj adventni čas leta Gospodovega 2021 in 
zdi se mi, da ga je mogoče še posebej lepo preživeti v družbi 
njega, ki je Božjega Sina sprejel v svojo družino, jo s tem na-
redil sveto in kljub redkobesednosti s svojimi dejanji zgovor-
no izpričal svojo pravičnost. Mi pa sprejmimo v svoje družine 
sv. Jožefa, da nas pouči in nam izprosi potrebni blagoslov in 
zaščito. Kot izkušen varuh ne bo zatajil.

Vsak dan si bomo ogledali eno njegovih številnih upodo-
bitev. Pred njo ne bomo stopili kot sprehajalci v galeriji, če-
prav si bomo pogledali, kdo je njen avtor, kdaj je nastala in kje 
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jo zdaj hranijo, ampak se bomo zazrli vanjo kot molivci v iko-
no. Ne bomo toliko ocenjevali, ali se nam dopade ali ne, pač 
pa bomo skušali ob njej vzpostaviti dialog, molitveni dialog, v 
katerem se gradi odnos z Božjim svetom.

Ob vsaki sliki pa bo kot preprosta spodbuda za razmislek 
o sv. Jožefu dodanih nekaj besed iz dokumentov papežev za-
dnjega stoletja in pol, da zaznamo pomembnost češčenja 
tega svetnika, pa tudi rast in razvoj naših pogledov nanj. Pri-
sluhnili bomo papežem iz časa, ko je vzniknil bojeviti laici-
zem, ki si je zadal za cilj uničenje Cerkve, ko je papež Leon 
XIII. napisal znamenito molitev sv. Jožefu kot dodatek k 
okrožnici Quamquam pluries (QP). Prisluhnili papežu Janezu 
Dobremu, ki je ves drugi vatikanski koncil postavil pod Jože-
fovo varstvo in vključil njegovo omembo v evharistično mo-
litev. Še več odlomkov pa prihaja od sv. Janeza Pavla II., iz 
njegove okrožnice Redemptoris custos (RC, Odrešenikov va-
ruh), in našega sedanjega papeža Frančiška, iz njegove homi-
lije ob nastopu petrinske službe in iz apostolskega pisma Pa
tris corde (PC, Z očetovskim srcem), s katerim je razglasil 
iztekajoče se Jožefovo leto.

Spomnimo se še, da je papež Frančišek s kar šestimi novimi 
vzkliki podaljšal litanije sv. Jožefa, ki jih dodajamo v letošnji 
Magnificatov Adventni sopotnik, da se jih navadimo in nam 
postanejo domači. Naj nas ta molitev spremlja ne le ob njego-
vih sredah, pač pa vse adventne dneve.

Kot je Jožef pripeljal nosečo Marijo do Betlehema in 
hlevčka z jaslimi, naj tudi nas vzame za sopotnike na poti 
tega adventa in nas privede do praznovanja skrivnosti Božje-
ga učlovečenja in prihoda Božjega Sina na svet.

Br. Miran Špelič OFM
je urednik slovenske izdaje Magnificata.
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A d v e n t n a  č r t i c A

Dežela Sence

Bil sem še majhen, ko je dedek govoril o deželi Sence. Bilo 
je le nekaj dni pred božičem. Zunaj je že od jutra v zraku 
divjal snežni metež. Pod kosmi snega se je zdelo, da klopi v 
parkih, cest in avtomobilov nikoli ni bilo. Ker sem moral osta-
ti doma, sem postal neznosen. Dokler me ni dedek, ki ni dajal 
videza, da bi opazil moje slabo razpoloženje, prijel za roko in 
me odpeljal v svojo pisarno. To je bil izjemen trenutek, saj v 
njegovo sobo razen njega ni hodil nihče. Moj pogled je prite-
gnil prenatrpan svet knjig, nekaj jih je bilo zelo velikih in zelo 
starih. Na delovni mizi je stala vrsta slik. Posadil me je in re-
kel: »Poglej moje ikone. Ko delam, bdijo nad menoj. Pogovar-
jam se z njimi, naši pogovori so zelo zanimivi!«

»Dedek, slika vendar ne govori!«
»Ne daj se varati! Nekatera umetniška dela imajo življenje 

in spremenijo opazovalca. Janko, obstaja nevidni svet, ki ga 
sploh ne slutiš. Vendar imaš ti aduta, ki so ga odrasli izgubili, 
ker si otrok. Še vedno poznaš pot sanj. Sanje nosijo sporočila 
iz nebes, nekoč so to vedeli vsi. Mojzes je bil prvi, ki je govo-
ril o tem.

Ko sem bil mlad, se mi je nekoč sanjalo in tistih sanj ni-
sem nikoli pozabil. Tisto noč sem bil zelo nemiren. Neka-
kšna nočna mora me je tlačila. Bil sem v sivem mestu, vsena-
okrog je bila megla v pasovih. V daljavi so tovarniški dimniki 
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bruhali črn dim. Nisem vedel, ali je bilo podnevi ali ponoči. 
Hodil sem brez cilja. Videl sem ljudi, ki so samo hiteli proti 
razpadajočim hišam. Počutil sem se nemočnega. Bil sem pre-
mražen do kosti. Poskušal sem spraševati mimoidoče, vendar 
so bile njihove oči prazne, nič mi niso odgovorili. Od mraza 
sem postajal vedno bolj otopel, vedel sem, da me čaka smrt.

Pogledal sem kvišku in zagledal ogromno zvezdo, ki je 
močno sijala. Utripala je, da bi mi dala znak. Sledil sem ji, 
vodila me je proč od mesta v pokrajino črnih skal, brez drev-
ja ali trave. Zvezda se je ustavila pred skalno votlino in izgi-
nila v črni kamen. Tedaj sem zagledal otroka, ki je bil svetlej-
ši od zvezde. Nasmehnil se mi je. Vzkliknil sem: »Jezus Kri-
stus!«

Prebudil sem se. V roki sem imel zvezdo. Vedno jo imam 
s seboj. Ko obupujem, jo pogledam. Zdaj je tvoja.«

»Vedno jo bom obdržal, dedek!«

Paule Amblard,umetnostna zgodovinarka,
je strokovnjakinja za srednjeveško simboliko.
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B l a g o s l o v  
a d v e n t n e g a  v e n c A

Tradicija adventnega venca sega daleč v preteklost, vendar 
pa se je v zadnjem času močno okrepila in postala spodbuda 
tudi za redno družinsko molitev. Venček ni le obvezna 
dekoracija za »veseli december«, ampak postaja središče, 
okrog katerega se spletajo molitve vseh družinskih članov 
vse dni pričakovanja praznika Jezusovega rojstva. Zato je 
prav, da ta venec s štirimi svečkami (belimi, vijoličnimi, če 
smo zelo natančni pa s tremi vijoličnimi in eno rožnato) 
na prvo adventno nedeljo ali že na njen predvečer tudi 
blagoslovimo. Potem bomo pri molitvah, tudi iz adventnega 
Magnificata, prižigali vedno več svečk, da bo tudi v nas 
vedno več luči. Če blagoslovimo venec doma, je primerno, 
da vodi bogoslužje eden od staršev.
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Vsi se pokrižajo, medtem ko voditelj molitve reče in ostali odgovorijo:
■  Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
■  ki je ustvaril nebo in zemljo.

Božja beseda 

■  Prisluhnimo besedam preroka Izaija: Iz 9,1-2.5-6

Ljudstvo, ki je hodilo v temí, je zagledalo velíko 
luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je za-

svetila luč. Zbúdil si silno radost, narédil si veliko veselje. 
Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se ra-
dujejo, ko delijo plén. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je 
dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti sve-
tovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo ši-
rila in míru ne bo konca na Davidovem prestolu in v 
njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utŕdil s pravico in 
pravičnostjo od zdaj in na veke.
■  Božja beseda.
■  Bogu hvala.
S sklenjenimi rokami voditelj reče:
■  Gospod naš Bog, slavimo te zaradi tvojega Sina Jezusa 

Kristusa. On je Emanuel, upanje vseh ljudstev; on je 
Modrost, ki nas uči in vodi; on je Odrešenik slehernega 
naroda. Gospod Bog, naj pride na ta adventni venec, 
znamenje življenja, ki nam ga podarjaš v Sinu Jezusu, 
tvoj blagoslov in naj se razprostre na vse nas, ko bomo na 
tem vencu prižigali svečke in ob njem molili. Naj bo ta 
venec in njegova luč znamenje Kristusove obljube, da 
nam bo prinesel odrešenje. Naj pride kmalu in ne odlaša. 
To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

■  Amen.
Potem lahko pokropi venec z blagoslovljeno vodo, vsi pa zapojejo primer-
no adventno pesem.

76
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A d v e n t n e  p e s m I

Le čakajmo
(Besedilo in glasba: Taizé)

Le čakajmo na Boga,
saj v njem veselje je srca.

Zdaj razsvetljena je noč
Zdaj razsvetljena je noč,
tema pregrešna je proč,
 s srca Marije vsakemu sije
 milost in Božja pomoč. (2x)

Angel vesel iz nebes
milo pozdravlja jo res:
 Bodi češčena, blažena žena,
 Mati si Kralja nebes. (2x)

Nič se Marija ne boj,
vedno Gospod je s teboj;
 ti si odbrana in blagrovana,
 Jezus bo pravi sin tvoj. (2x)

Milosti polna si ti,
tega se vse veseli;
 revež te išče, solze si briše,
 ko ga pregreha teži. (2x)
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Vso zemljo tema krije

Vso zemljo tema krije in spijo rožice,
a Cerkev v čast Marije obhaja zornice.
 V teh dneh pa kliče nas, v teh dneh pa kliče nas
 k preblaženi Devici adventni sveti čas. (2x)

Kot zlato sonce sije Marijin svet oltar;
za vencem venec vije se lučic svetli žar.
 Pa lepša si Gospa, pa lepša si Gospa,
 ti Mati in Devica brez vsega madeža. (2x)

Kar nekdaj je oznanil nadangel Gabrije,
vesoljni svet ponavlja in kliče ti vesel:
 Češčena vekomaj! Češčena vekomaj!
 Glej, Sina boš rodila, ime mu Jezus daj! (2x)

Na tvoje privoljenje je Božji Sin spočet,
da nam bi dal življenje, prihaja ubog na svet.
 Češčena tisočkrat! Češčena tisočkrat!
 Od takrat si nam Mati in Jezus je naš brat. (2x)

Ta venček, postavljen pred nas,
pove: tu adventni je čas.
Na njem ena svečka gori,
večeru dodaja luči.

1 .   a d v e n t n i  t e d e n
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1. adventni teden
november

NEDELJA
28.

Božja beseda Lk 21,36

PriPravimo Prostor za molitev

Na vidno mesto postavimo adventni venec, 
ob katerem bomo skupaj molili, zraven 

pa postavimo kropilnik ali kozarec z 
blagoslovljeno vodo, da se bomo vsak dan z 

njo pokrižali ob začetku molitve.

Čujmo in bedimo, Gospod prihaja!

Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati  
vsemu temu, kar se mora zgoditi, in obstati pred  
Sinom človekovim.

»Gremo zmolit!« odmeva zvečer po stanovanju. 
»Samo še zobe umijem do konca.« »Najstarejše še ni do-
mov.« (Pa bi morala priti že pred 10 minutami …) »Pa rav-
no večerjati sem začela…« »Nalogo končujem!« Najmlaj-
šemu oči že lezejo skupaj, mene čaka še nered v kuhinji.

Predvečer adventa je, naša srca pa obtežena z življenj-
skimi skrbmi. Kako naj takšni stopimo pred Sina človeko-
vega?

Družina, ustavi se in odpri srce Milosti! Tudi če nam ni 
uspelo narediti adventnega venca in so na mizi le štiri 
sveče, jih bo v najlepši venec povezala skupna molitev. In 
Gospod nam bo dal svoje odrešenje!

Marija Burnik
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Z Jožefom skozi advenT
Ta in druge podobe sv. Jožefa iz ciklusa Kristusovega življenja na 
slavoločni steni v cerkvi Marije Snežne v Rimu so morda najsta-
rejše ohranjene upodobitve tega svetnika. Na vseh prizorih ra-
zen dveh je Jožef upodobljen kot zrel, a mlad človek.

Sv. Jožef z angelom, 
mozaik, ok. 432‒440, 
cerkev Marije Snežne, 
Rim.

Papeži o sv. Jožefu

Jožef je bil razglašen za zavetnika Cerkve, zaradi česar Cer-
kev pričakuje od njegovega varstva in zaščite posebno korist, 
in sicer zato, ker je bil Jožef Marijin mož in ker je veljal za 
očeta Jezusa Kristusa. Od tod izvirajo njegova veličina, mi-
lost, svetost in slava. V resnici je dostojanstvo Božje Matere 
tako vzvišeno, da ga ne more preseči nič ustvarjenega. Ker 
pa je bil Jožef z blaženo Devico povezan z vezjo zakona, ne 
smemo dvomiti, da se je bolj kot kdor koli drug približal 
temu imenitnemu dostojanstvu, s katerim Božja Mati tako 
plemenito prekaša vse ustvarjeno.

Leon XIII., QP 3
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D e v e t d n e v n i c A

Pred praznikom Brezmadežne

Devetdnevnice opravljamo s kakšnim posebnim na
menom ali pa kot pripravo na pomembne praznike. Tako se 
že 29. novembra začnemo ozirati proti temu Marijinemu 
prazniku, ki stoji na samem začetku priprave na Jezusov 
prihod. Bog si je pripravil čisto in neomadeževano dušo, ki 
bo lahko sprejela največji dar za vse človeštvo. Marija, spo
četa brez madeža, je pravzaprav priprava v pripravi, ad
vent v adventu. S pomočjo pričujočih molitev si oblikujmo 
molitveno urico v teh devetih dneh, da tudi mi naredimo 
prostor za Božji prihod. Molitve smo oblikovali po besedi
lih sv. Maksimilijana Kolbeja. Molitev začnemo in kon
čamo z znamenjem križa, že pred molitvijo pa izberemo 
tudi primerne pesmi (Bodi nam pozdravljena SG 160, O 
Brezmadežna SG 191, Ti krasni sončno svit SG 209/4), s 
katerimi prepletemo molitev. Predlagam, da vsak dan mo
litev posvetite posebni skupini.

1.  za družinske člane
2.  za sosede, sodelavce, sošolce, so...
3.  za bolnike
4.  za osamljene in ostarele
5.  za še nerojene in nosečnice
6.  za otroke in mladostnike ter njihove starše
7.  za duhovnike, redovnice in redovnike
8.  za voditelje ljudstva
9.  za vse delavce
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1. adventni teden
november

PONEDELJEK
29.

dar vere

Pri molitvi se zahvalimo za dar vere. 
Spomnimo se na svoje botre, starše in stare 
starše, pa tudi na brate in sestre v župniji, 

občestvu, ki mu pripadamo. Ustavimo se ob 
družinskem albumu in se s starši spominjamo 
svojega krsta, prvega obhajila, prve spovedi, 

birme …

Božja beseda Mt 8,8

Veselimo se, Gospod prihaja, 
pojdimo mu naproti!

Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho,
ampak samo izreci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. 

Advent je čas, ko razmišljamo o veliki skrivnosti učlo-
večenja. Je čas, ko še posebej razmišljamo o skrivnosti 
Boga, ki je prišel in prebival med ljudmi v človeški podo-
bi. Čeprav se je to zgodilo pred več kot dva tisoč leti, se še 
vedno dogaja pri vsaki maši v podobi Kristusovega telesa 
in krvi.

Danes lahko premišljujemo o svoji veri v Kristusov pri-
hod in njegovi navzočnosti v Najsvetejšem zakramentu. 
Pri vsaki sveti maši nam je dano gledati Božjega Sina, ki je 
prišel živet med nas in v nas. Z vero rimskega stotnika 
tudi mi vedno znova kličemo: Gospod nisem vreden, 
toda vseeno pridi in ozdravi mojo dušo.

Miha Lešnjak
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Z Jožefom skozi advenT
Ena najstarejših ohranjenih upodobitev sv. Jožefa na Sloven-
skem. Svetnika kaže pri kuhanju močnika, in sicer tako nepozor-
no, da mu kipi iz kozice. Vsa njegova pozornost velja Mariji, ki 
kleče časti novorojenega Jezusa.

Mojster Bolfgang,  
Sv. Jožef kuha močnik 
( Jezusovo rojstvo), 
freska, 1453, cerkev 
Marijinega oznanjenja, 
Crngrob.

Papeži o sv. Jožefu

Z mogočno ljubeznijo in vsakodnevno skrbjo je [ Jožef ] va-
roval svojo ženo in Božje Dete; s svojim delom je redno slu-
žil, kar je bilo potrebno zanju za hrano in obleko; Dete je 
varoval pred smrtjo, ko mu je grozilo vladarjevo ljubosumje, 
in mu našel zatočišče; v težavah potovanja in grenkobi iz-
gnanstva je bil vedno spremljevalec, pomočnik in podpornik 
Device in Jezusa.

Leon XIII., QP 3
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Ime in priimek: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka:                                         Kraj: 

Mobilni telefon oziroma telefon:

E-pošta:    

Župnija:                      Podpis: 

Izpolnite:

naročam revijo Magnificat,  po posebej ugodni ceni  –  
dva zaporedna izvoda za ceno enega (samo 4,90 evra).

V Magnificatu najdete:
n	uvodno misel in razmišljanje,
n	družinski blagoslov meseca,
n	jutranjo in večerno molitev za vsak dan,
n	mašna besedila z Božjo besedo za vsak dan,
n	življenjepis svetnika ali meditacijo za vsak dan,
n	mesečni koledar.

Za vašo informacijo: cena posameznega izvoda je 5,50 EUR. Celoletna naročnina 
na Magnificat (12 številk letno) z 10 % popustom je 59,40 EUR.

Naročila: Družina, Krekov trg 1, 1001 Ljubljana, tel.: 01/360-28-28,  
narocila@druzina.si, www.druzina.si
Podjetje Družina d. o. o. bo vaše podatke skrbno hranilo in jih uporabljalo samo za lastne 
potrebe. Kadarkoli lahko zahtevate, da jih trajno ali začasno prenehamo uporabljati.

MAGNIFICAT
Okusite moč molitve!
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Na poti proti Božiču
Z adventnim časom se začenja novo bogoslužno leto. 

Advent naš pogled usmerja  
proti božičnemu prazniku.  

Vsakega od nas vabi, naj v sebi poživi  
pričakovanje, ki gradi upanje.

MAgnificAt je zasnoval adventnega sopotnika,  
da bi ta čas priprave na Božič preživeli  
v molitvi in poslušanju Božje besede.

Za vsak dan je za čas molitve v samoti 
ali v družini na voljo:

•   adventna molitev,
•   kratka Božja beseda s premišljevanjem,
•  dve devetdnevnici,
•  misli papežev o sv. Jožefu.

Za začetek in konec adventa:
•   blagoslov adventnega venca,
•   blagoslov božičnega drevesca in jaslic,
•  velika kalenda.

Posebna izdaja Advent 2021

3,90 EUR
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