
ADVENTNI VENEC 
Razlaga simbolike adventnega venca 
V adventnem času ima sveča posebno simboliko: na 
adventnem vencu so štiri sveče. Prižigamo jih tako, da 
začnemo z eno v prvem tednu, nadaljujemo z dvema v 
drugem in tako naprej, kar pomeni, da je, ko se bližamo 
rojstvu Jezusa Kristusa, vedno več svetlobe.  Čim bližje smo 
Bogu, tem več je svetlobe tudi v našem življenju. 

Adventni venec ima obliko kroga, ki nima ne začetka in ne 
konca. Krog pomeni popolnost in večnost in je zato simbol 
Boga, ki je popolnost sama, in je večen, saj je od vekov in bo 
na veke. 
Zimzelene veje govorijo o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja 
med nas. Sredi zime vliva zimzeleni venec s svojo zeleno barvo 
upanje, da bo sonce kmalu pregnalo temo, da se bodo dnevi 
spet začeli daljšati, zemlja pa ozelenela. 
Barva sveč na adventnem vencu je praviloma vijolična, 
usklajene z barvo štole in mašnega plašča. Simbolika vijolične 

barve predstavlja upanje, da bo tema premagana in predstavlja povezanost med telesnim in duhovnim 
svetom. Vabi nas, da poskrbimo za harmonijo v sebi in okrog sebe, da gremo vase in se vprašamo, 
kako je z našo vero, našim odnosom do Boga. 
Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični ali beli barvi, imajo posebno simboliko: 
 Predstavljajo 4 mejnike: 

 stvarjenje, 
 učlovečenje, 
 odrešenje, 
 konec sveta. 

Predstavljajo 4 strani neba: sever, jug, vzhod, zahod, kar govori o univerzalnosti Kristusovega 
učlovečenja za ves svet in vse ljudi. 
Predstavljajo 4 letne čase, kar pomeni, da so Kristusovi vsi časi, in je v vseh navzoč in delujoč. V nas 
budijo slike rojevanja, rasti, pobiranja sadov in umiranja. 
Predstavljajo človekovo življenje v 4 obdobjih; (ob rojstvu) prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar 
govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost. 

 otroštvo, 
 mladost, 
 zrelost, 
 starost. 

So torej simbol našega življenja. Ko gorijo, širijo okrog sebe svetlobo in toploto ter vabijo človeka, da 
svečo posnema v razdajanju in po Jezusovem zgledu postane luč sveta. 

Nekateri razlagalci štiri sveče in štiri adventne nedelje povezujejo tudi s 4 obdobji zgodovine 
odrešenja: 

 od stvarjenja do Abrahama, 
 od Abrahama do judovskih kraljev, 
 od judovskih kraljev do babilonske sužnosti, 
 od babilonske sužnosti do Kristusovega rojstva. 

Pomen adventnega venca podkrepi blagoslov, ki ga opravi duhovnik ali družina sama. Je znamenje 
Božje bližine, pomoči in naklonjenosti. Ljudi, ki se ob njem zbirajo v pravi notranji drži, povezuje med 
seboj in z Bogom, vsakega pa spominja, da Gospod prihaja k tistemu, ki ga je pripravljen sprejeti. 


