Došašće
Paljenje adventskih svijeća na početku
Godine posvećenoga života

Prva nedjelja Došašća
U ulaznoj procesiji dvoje djece nosi logo Godine posvećenog života. Uz njih dolazi još troje
djece ili troje mladih koji će najaviti Godinu posvećenog života i upaliti 1. adventsku svijeću.
Nakon ulazne pjesme i prije znaka križa ostaju pred oltarom i govore:
Čitač: U kršćanskom hodu za Isusom, evo nas ponovo na početku nove crkvene i liturgijske
godine. Pred nama je adventski vijenac sa 4 svijeće i logo imena nove crkvene godine kako ju
je nazvao papa Franjo - GODINA POSVEĆENOG ŽIVOTA.
Kad kažemo posvećeni život onda mislimo na muškarce i žene, redovnike i redovnice, koji se
javno zavjetuju obdržavati evanđeoske savjete: siromaštvo, čistoću i poslušnost u redovničkoj
zajednici ili samostanu.
Riječi gesla Godine posvećenoga života "Posvećeni život u Crkvi danas: Evanđelje,
prorokovanje, nada" označavaju konačni naglasak onoga što u zajednici Crkve nastoje
živjeti Bogu posvećene osobe, svi redovnici i redovnice i članovi ustanova posvećenoga
života. Da bismo se i mi kroz Godinu posvećenoga života obogatili vrijednostima njihova
života, na to neka nas podsjećaju i 4 adventske svijeće, koje ćemo imenovati prema natpisima
gesla ove godine:
1.
2.
3.
4.

čekam
nadam se
pripremam put
radujem se

Palimo 1. adventsku svijeću!
2. Dijete: Ja sam svijeća Posvećenog života. (Netko od djece ili mladih pali 1. adventsku
svijeću). Bogu posvećeni, svojim redovničkim životom po kojem su se potpuno predali Bogu
na poseban način žive poruku 1. adventske nedjelje: Bdijte! Činite dobro svima! Budni
budite! Čekajte dok Gospodin ne dođe!

Svjetlo moje svijeće neka vas budi i obasjava put, da radosno dolazite na mise zornice.
Zajednička molitva i pjesma je neodoljiv poziv Božjeg dolaska k nama.
Druga nedjelja Došašća
Nakon ulazne pjesme troje djece dolaze ispred oltara, pored adventskog vijenca
Čitač: Danas palimo 2. adventsku svijeću koja nosi ime jedne od važnih karakteristika Bogu
posvećenog života, a to je nada:
2. svijeća: Ja sam Nada. (netko od djece pali 2. adventsku svijeću) Tko budno i u molitvi
iščekuje dovršenje Kristovih obećanja, sposoban je uliti nadu svojoj braći i sestrama, koji su
često nepovjerljivi prema budućnosti. U tome nam, svakako, prednjače redovnici i redovnice,
koji svojim životom postaju znak nade novog neba i nove zemlje, gdje pravednost prebiva.
Zato, dok to iščekujete, neka vas svjetlo moje svijeće upozorava: Pripravite put Gospodinu!
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u
zemlji našoj.
Treća nedjelja Došašća
Nakon ulazne pjesme troje djece dolazi ispred oltara, pored adventskog vijenca
Čitač: Palimo 3. adventsku svijeću koja nas podsjeća na riječi proroka Izaije:
"Poravnite put Gospodnji!" (Netko od djece pali 3. svijeću).
3. svijeća: U povijesti Crkve mnogi muževi i žene, redovnici i redovnice, posvećeni Bogu
darom Duha Svetoga vršili su istinsku proročku službu, govoreći u Božje ime. Oni žive u
Božjoj nazočnosti, zauzimaju se za narod, brane Božja prava i dižu se u obranu siromašnih i
potlačenih.
Svjetlo moje svijeće neka vas podsjeća da ste po krštenju i vi primili proročku službu, jer vas
je Gospodin pomazao i poslao nositi blagu vijest siromasima, tješiti tužne i nositi oslobođenje
zarobljenima. To je najbolji način kako ćete poravnati put Gospodinu.
Četvrta nedjelja Došašća
Nakon ulazne pjesme troje djece dolazi ispred oltara
Čitač: U susret Božiću palimo 4. adventsku svijeću. Njezino je ime Radosna vijest, Evanđelje
(Netko od djece pali 4. adventsku svijeću).
4. Svijeća: Moje ime je Radosna vijest, Evanđelje. Ono ukazuje na temeljnu zadaću Bogu
posvećenih ljudi, a ta je nositi Radosnu vijest, Krista ljudima. Najveći uzor u tome im je
Djevica Marija.
Svjetlo moje 4. svijeće neka vam bude poziv: Radujete se! Ne bojte se poput Marije i Bogu
posvećenih ljudi spremno i radosno otvoriti Bogu i njegovim namjerama s vama.

Priredila: s. Meri Gotovac

