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1. Teden – ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR 
 
 
 

--- POSLUŠANJE VIDEO NAGOVORA ---   
 

Na začetku tedna najprej naklonjeno prisluhni video nagovoru. Samo poslušaj in sprejemaj. Na koncu si 
privošči vsaj 5 minut tišine, da lahko besede, ki so se te dotaknile, odzvanjajo v tebi. V duhovni dnevnik 
zapiši kar ostaja v tvojem srcu, kaj te je nagovorilo in spodbudilo ali pa porodilo vprašanja, dvome, 

nejasnosti. Zapiši vse kar ti pride na misel.  
 
Vsak dan si vzemi vsaj 20 minut časa za: 
--- MOLITEV OB SVETOPISEMSKEM ODLOMKU --- 
 
Vsakodnevna molitev ob evangeljskem odlomku naslednje nedelje pomaga k poglabljanju  molitvene izkušnje 
oz. izkustva Boga, ki deluje v tvoji molitvi. Pri tem načinu molitve ne gre za to, da bi moral kaj razumeti, ampak za 
to, da  tvoje  najgloblje bitje preprosto uči počivati v Njegovi navzočnosti. Zato vedno poljubi besedo, jo objemi, se 
ji pokloni, jo pobožaj in jo ponavljaj. Da se ti srce ogreje in ti bo dano razumeti. Vsak dan nekaj. Še najbolj pa 
sprejeti Jezusa v svoje življenje in zajemati iz Njegove moči. 
 
Priprava na molitev  
Dobro je izbrati ustrezen čas in prostor, znotraj katerega boš lahko molitev nemoteno opravljal. Če želiš in imaš 
možnost si za ta adventni čas uredi molitveni kotiček s križem, s svečo, s priljubljeno nabožno podobo ipd. 
 
Vstop v molitev  
Molitev začni z znamenjem križa, ki ti pomaga pri zavedanju tega, da zavestno vstopaš v Božjo navzočnost. Moli 
za naklonjenost do Gospoda, da boš slišal njegovo Besedo. Res slišimo le tistega, ki nam je pri srcu, ki ga imamo 
radi. V ta namen lahko uporabiš tudi to molitev: 

 
Jaz v Tebi, Ti v meni 

 
Gospod zahvaljujem se ti, 
da sem v Tebi in ti v Meni. 

V Tvojem imenu se odrekam vsem slabim mislim, 
besedam in dejanjem današnjega dne, 

vsemu kar me zapira v moj mali  
in sebični notranji svet. 

Prosim te, usmeri mojo srčno pozornost 
in vse moje bitje Nate. 

Sveti Duh odpri moje srce in čute, 
da bom lahko sprejel Njega, 

 

 
 
 

ki stoji za besedo, ki jo bom bral. 
Jezus, naš Gospod, prosim te, 

da te še globlje notranje spoznam in vzljubim, 
kot svojega Odrešenika in Gospoda. 

Prosim te, vzemi me s seboj 
na pot svojega usmiljenja 

in v svoje usmiljenje, 
da bom vanj vabil vse svoje brate in sestre. 
To te prosim po priprošnji matere Marije, 

vseh slovenskih mučencev in vseh svetnikov. 
Amen. 

/P. Viljem Lovše/

 
Branje  
Čim bolj pozorno preberi izbrani evangeljski odlomek. Če imaš pri tem težave, lahko k besedilu pristopiš tako, da 
ga prepišeš, ga zapoješ  ali ob njem rišeš. 

 
Razmišljanje  
Opazuj, kako odlomek nagovarja tebe, kje in kako se dotika tvojih misli, občutij, konkretne situacije. Pusti, da se 
On, ki govori po teh besedah in te ljubi, dotakne tvojega srca.  

ČUJMO, KER NE VEMO, KDAJ PRIDE HIŠNI GOSPODAR (Mr 13,33-37) 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas! Tako 
bo kakor s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je 
izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne 
veste, kdaj se vrne hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori da vas 
ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« 
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Pogovor z Bogom  
O svojem razmišljanju in čutenju se sedaj pogovarjaj z Bogom. Pripoveduj mu o tem, kaj spoznavaš, kaj čutiš, kaj 
želiš. Pogovarjaj se z Bogom o svojem zaupnem odnosu z Njim.  
 

Umiritev v Bogu  
Pusti, da v tebi vse obmolkne. Bodi tiho navzoč z Bogom in se osredotoči na njegovo navzočnost v tebi.  
 

Zahvala:  
Končaj molitev z zahvalo in molitvijo očenaš. 
 
--- PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA ---  
   
Pregled molitve ali refleksija ti pomaga, da doživeto res postane tvoje. Omogoča nastajanje tvojega osebnega 
evangelija, tvoje zgodbe z Bogom oziroma njegove s teboj. 
Ozri se na te trenutke molitve in si pomagaj z vprašanji: 
Se ti zdi, da je molitev potekala dobro ali ne? Zakaj?Katere misli in čustva se ti zdijo od Boga? Si dobil kakšne 
posebne navdihe ali spoznanja? Katere misli in čustva pa se ti zdijo od hudega? 
 

Spoznanja, ugotovitve in uvide si zapiši v svoj adventni duhovni dnevnik. Zapiši tudi težave. Bog se ti po 
vsem približuje in hrepeni po tvojem odgovoru. 
 

--- MALA ŠOLA MOLITVE ---  
 
EKSAMEN https://prezi.com/-j4bva6p1ke7/eksamen/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
Vaja dela mojstra, zato to molitev ponovi večkrat na teden, zvečer, da jo osvojiš in ugotoviš, ali te pelje v bolj živ, 
oseben odnos z Bogom. Ker samo v Ljubezni ni strahu. 
V priponki najdeš še krajšo obliko eksamna. 
 
--- RAZMIŠLJANJE OB KATEHEZI ---  
 

Enkrat tekom tedna si preberi to duhovno spodbudo vezano na evangeljski odlomek ob katerem molimo ta 
teden in zapiši v duhovni dnevnik, kaj ti sporoča za tvoje življenje, situacijo v kateri si.  
 

Jezus svoj zadnji govor sklene s povabilom k budnosti. Povabilo velja tudi tebi in meni. Pravi naj pazim, naj bedim 
in bom buden! Zakaj? Ker je strah tako močan, da me zlahka premaga. Ko me premaga, se mi krščanstvo zdi opij. 
Jezus pa govori prav zato, da mi pove, da je moj strah že premagan. Lahko imam odprte oči in sredi noči razbiram, 
kar je skrito mnogim, dokler ne zasije sonce. Pravi, da budnost sama ni dovolj. Dal mi je svojo »oblast« nad temo, 
nad strahom in vsem kar ugonablja moje srce ter ga zapira vase, v temo. Usposablja me, da do njegove vrnitve 
delam in govorim, kakor je On delal in govoril. To je moja odgovornost, ki jo lahko sprejmem ali pa tudi ne. Vabi 
me k dejavni zvestobi. Omogoča mi, da me strahovi ne premagajo, ampak se prav sredi njih učim dejavne zvestobe 
Njemu in njegovi Besedi. Vabi me in mi omogoča, da so prav strahovi zame priložnost, da se še bolj pogumno 
podam za njim. Hudi duh me poskuša prav sredi strahov zapreti v čakalnico in iz moje zgodbe narediti mlačno 
mlakužo. Jezus me vabi, da mu sredi strahov posodim svoje noge, da doseže tudi druge, ki jih je prav tako strah. 
Danes nas je strah neštetih stvari. A prav ta naša zgodovina strahov je prostor v katerem nas Gospod uči 
razlikovanja. Strah nas prebudi, da smo pozorni Nanj in zato sposobni zveste dejavnosti. Strah, ki ga čutimo, je 
priložnost, da upremo oko svojega srca v Gospoda. Prav v strahu lahko odkrijemo kako Gospod prihaja k nam in 
nas kakor sv. Petra pri utapljanju (Mt 14,22-32), prime za roko in drži, da nas strah ne more potopiti. On je sedaj z 
nami in nam prihaja naproti v sedanjih strahovih. Povabljeni smo v dejavno sodelovanje pri nalogi, ki nam jo je 
zaupal On, ki je že prišel na cilj in nam daje svojo moč za sedanji trenutek. Strah ga nam zaradi njega ne more 
ukrasti. Čeprav ga doživljamo kot odsotnega, nas uči biti s seboj prav sredi te navidezne odsotnosti. On je odšel, a 
nas ni zapustil. Izročil nam je oblast Sina: svojega Svetega Duha, da se lahko v strahu odzivamo tako, kakor se je 
on odzival. Strah mu ni ukradel sedanjega trenutka življenja v Očetu in iz Očeta za nas in v nas. Enak dar je dan 
tudi nam. Ni se nam treba bati naših strahov, ni nam treba razočarano spati in se utapljati v odvisnostih, da bi s 
tem pobegnili pred strahovi. Vsak strah je priložnost, da dam v službo bratom in sestram svoj dar, ki mi ga Božji 
duh daje. Pri tem mi lahko zelo pomaga, če se Bogu zahvaljujem za občutke strahu in se z njim pogovarjam o tem, 
kaj ti strahovi sedaj od mene hočejo. Običajno mi hočejo ukrasti sedanji trenutek, da ga ne bi živel iz zaupanja 
Vanj in da ne bi sodeloval z Njim pri ljubezni do sebe in vseh, ki so mi v tem hipu dani na pot življenja. 
 
--- PODELITEV DRAGOCENIH SPOZNANJ ---  
 

Povabljen/a, da svoje dragocene izkušnje in spoznanja tekom teh duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, 
zapišeš in podeliš tudi na naši Facebook strani ali pa jih posreduješ na e-naslov: p.vili.lovse@gmail.com, da 
se medsebojno podpiramo in bogatimo. 
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