
ADVENTNI ČAS 2022
Čas duhovne in bogoslužne priprave na božič začenjamo s 
praznovanjem prve adventne nedelje in ga sklenemo v tednu po četrti 
adventni nedelji na sveti večer, 24. decembra.
Za razliko od postnega časa, ki ga obhajamo kot pripravo na veliko noč 
in traja štirideset dni, adventni čas ni omejen na točno število dni.
Z adventnim časom v Katoliški cerkvi začenjamo novo cerkveno leto 
in neposredno pripravo na božič. Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu 
sledijo (sv. trije kralji ali obisk treh modrih, Jezusov krst ter Gospodovo 
darovanje v templju ali svečnica), so priložnost za poglobitev vere. 
Veselje ob Novorojenem pomeni veselje ob novem življenju in lahko 
simbolično nagovarja tudi k radosti nad lastnim življenjem.
Simbolika rojstva in novega začetka je vtkana v potek celotnega 
cerkvenega leta. Dogodki ne pomenijo le spominjanja preteklih 
Božjih del v zgodovini odrešenja (o čemer poroča Sveto pismo) 
in poti skozi galerijo 
svetnikov, ampak tudi 
aktualizacijo Božjih 
sporočil za sedanji 
trenutek. Na večja 
praznovanja se kristjani 
pripravljamo v posebnih 
»pripravljalnih« časih 
(z adventnim časom 
na božič, s postom na 
veliko noč). K zunanjim 
in materialnim pripra-
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vam na cerkvene praznike sodi tudi duhovna priprava v osebni molitvi 
in duhovni poglobitvi, kar lahko vključuje prejem zakramenta sprave, 
razne odpovedi, post, dobra dela ali miloščino.
Latinska beseda adventus pomeni prihod. Poznamo dva Gospodova 
prihoda. Gospod je prvikrat na svet prišel kot človek, rojen iz Device 
Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan. Kristjani 
verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca ljudi po delovanju 
Svetega Duha oziroma v skrivnostno Božjo navzočnost v srcu vsakega 
človeka, kar lahko razumemo in dojemamo samo v moči vere.
Adventni čas ima dvojen značaj: je čas priprave na slovesno 
praznovanje Gospodovega rojstva, 25. decembra, hkrati pa je to čas, 
ko nas spominjanje usmerja k pričakovanju drugega Kristusovega 
prihoda ob koncu časov.
Znamenje zunanje priprave na božič je adventni venec. Tradicionalno 
se pri nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s štirimi 
svečami. Naraščanje luči simbolizira rast dobrega v življenju.
Razlaga simbolike adventnega venca
Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki 
ponazarjajo štiri adventne nedelje. Čas priprave naj nam bo vsem, v 
blagoslov, da bomo skupaj rekli in zmogli. Bogu hvala si stisniti roke in 
zaželeti Blagoslovljen Božič.

Mir in vse dobro Vsem!
DOGODKI – OBVESTILA

 ● ZAKONCI JUBILANTI



Dragi zakonci jubilanti, zahvala za vaš doprinos k slovesnosti, ki je 
bila posebna, saj smo se zahvalili za vašo skupno pot Bogu in se 
priporočili v naprej.
Na Vidmu se vas je zbralo 35 parov. Nato smo nadaljevali v gostišču 
Pal ob zelo lepi gesti občine, ki je pogostila vse Jubilante. Velik 
Boglonaj vsem, ki ste kakorkoli pomagali, za vse potrebno.
V Leskovcu pri sv. Andražu se je zbralo 18. parov. Po sv. Maši smo 
nadaljevali s programom pred gasilskim domom, kjer je bil blagoslov 
vina. Zahvala gre občini, ki je pogostila vse zakonce jubilante v dvorani 
gasilskega doma v Leskovcu. Hvala, vsem, in vsakemu posebej, ki 
ste kakorkoli pripomogli in žrtvovali svoj čas, velik Boglonaj.
 ● BLAGOSLOV KRIŽA
Blagoslov obnovljenega križa na Skorišnjaku. Hvala vsem, ki ste se 
udeležili in posebna zahvala družini Baniček, ki je poskrbela, da smo 
sploh lahko blagoslovili križ. Hvala za vašo obnovo, gostoljubnost in 
zelo lep in topel sprejem v vaš dom. Hvala v imenu vseh, ki smo bili 
prisotni.
 ● ADVENTNI VENCI
Hvala za vse, kar ste storili in naredili za cerkev, samostan in učilnice, 
vsem iz Karitasa.
Hvala vsem iz Sel, ki ste se dogovorili in naredili delavnice z otroki, 
postavili in naredili vse potrebno za zunanji venec.

Hvala vsem iz Leskovca, ki ste se dogovorili in izvedli delavnico, 
adventnih venčkov, hvala vsem, ki ste izdelali zunanji venec.



 ● Božična devetdnevnica
V župniji sv. Vida vsako leto pred božičem obhajahamo slovesno 
devetdnevnico. To je za župnijo in za skupine, ki sodelujejo  priložnost 
za duhovno pripravo na božič in priložnost za sveto spoved. Zato 
smo vabljeni vse dni, vsak dan pa pripravi bogoslužje ena skupina. 
Vsa leta je bila devetdnevnica obvezna tudi za birmance. Birmanci  
opravijo vsaj polovico dni. Vsak dan dobijo liturgične listke, vsi 
birmanci, pa morajo biti tisti dan, ko sodelujejo pri maši. 
Devetdnevnica bo od 16. do 23. dec., ob 18.30h. 
Kako skupine sodelujejo: 
 - Petek, 16. dec. - zakonski skupini
 - Sobota, 17. dec. - vsi birmanci
 - Nedelja, 18. dec., ob 10h - Prvoobhajanci in straši
 - Ponedeljek, 19. dec. - Molitvene skupine
 - Torek, 20. dec. (Spokorno boguslužje) - ŽK
 - Sreda, 21. dec. - Frančiškova družina
 - Četrtek, 22. dec. - Pevska zbora
 - Petek, 23. dec. - Biblična skupina in bralci.
 - Spovedujemo vse dni. Posebej: 

Sobota ob 8.30h med in po maši na Selah
Nedelja, 18. dec., v Leskovcu in na Vidmu. 
Torek, 20.dec. Videm. Spokorno bogoslužje med mašo in po maši.

 ● Praznovanje božiča
 - Polnočnica Videm: sveti večer ob 20h otroška (vabljeni otroci)

sveti večer ob 24h za vse (pred polnočnico 
meditativni večer ob glasbi)

 - Polnočnica Sela: sveti večer ob 20h otroška
sveti večer ob 24h za vse

 - Polnočnica Leskovec: sveti večer ob 20h otroška
sveti večer ob 24h za vse

 - Božični ofer pri vseh dnevnih mašah. 
 - Na Štefanovo - bomo blagoslovili konje, če bodo odkod prišli.
 - Jasličarje prosimo, da pravočasno poskrbijo za mah in jaslice. 

Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju / Župnija sv. Andraž v Halozah
Odgovarja: p. Klemen Slapšak, župnik; klemen.slapsak@gmail.com; 041- 318 130


