LUČ, KI RAZSVETLJUJE TEMO, 2. adventni teden
ADVENTNI VENEC - znamenje, ki nas spremlja v adventu.
Simbolika adventnega venca: https://cutt.ly/sYOI46g
Simbol večnega Boga. Krog brez začetka in brez konca.
Prispodoba Boga, ki je, ki je bil in, ki vso večnost bo.
Znamenje Boga, ki nam je z vstajenjem svojega Sina,
obljubil večno življenje.
Venec je tudi simbol za posebno čast in priznanje.
Simbol Jezusa Kristusa, ki prihaja. Ne le, kot Otrok v jaslih, temveč tudi kot Kralj in Zmagovalec.
Zelene veje so znamenje življenja in upanja.
Sveče simbolizirajo 4 nedelje v adventu in spominjajo na Kristusa, ki je Luč sveta in razsvetljuje
vsakega človeka.
Tudi v barvi sveč je mogoče najti določen pomen:
Rdeče adventne sveče, simbolizirajo Božjo ljubezen do ljudi.
Tri vijolične in ena roza sveča, odražajo liturgične barve. Vijolične sveče, nas v 1., 2. in 4. tednu
adventa, vodijo k razmisleku in k pokori. Roza sveča, imenovana tudi „Gaudete ali Veselite se,”
nam hoče povedati, da smo že prehodili 1. polovico poti in stopili v 3. adventni teden.
Adventni venec in njegova zgodovina: https://cutt.ly/LYOOEHr
Napredek tehnologije pogosto veča neenakost in poglablja revščino
med ljudmi. Posledica industrijske revolucije v 19. stoletju je
pomenila tudi to, da je vse več ljudi v tradicionalnih poklicih, izgubilo
delo in kruh, ker so njihovo dosedanje delo začeli opravljati stroji.
Veliko podeželskih prebivalcev, se je bilo prisiljenih preseliti v mesta.
Tam je bilo tam zgrajenih veliko novih tovarn. Lahko govorimo
„podeželskem eksodusu” in „urbanizaciji,” saj je prebivalstvo mest
nenehno naraščalo.
Številni ljudje, so morali živeti v tako imenovanih revnih četrtih. Ker
je toliko ljudi iskalo delo v mestu, zanje pogosto ni bilo dovolj dela.
Enako pa je začelo zanje zmanjkovati tudi primernih stanovanj zanje.
Delovni pogoji v tem času, so bili zelo trdi. Delavci praktično niso
imeli nobenih pravic. Pogosto so morali trdo delati celo otroci.
Tudi higienske razmere v tedanjih mestih, so bile bolj kot ne, slabe. Infrastruktura tedanjih mest,
ni bila pripravljena na tako povečanje prebivalstva. Ni bilo tekoče vode, čiščenja ulic,
odstranjevanja odpadkov in odpadnih voda. Veliko ljudi je živelo v zanemarjenih soseskah, širile
so se bolezni in epidemije. Neštete družine so upale, da bodo zaslužili vsaj toliko denarja, da bo
imeli dovolj za preživetje. V mestih je obstajala množična revščina, ki se v strokovnem jeziku
imenuje tudi „pauperizem.” Beseda izhaja iz latinske besede „pauper,” kar pomeni „reven.”
Protestantski župnik Johann Hinrich Wichern je občutil to bedo iz prve roke, ko je v Hamburgu
obiskoval družine svojih nedeljskih študentov. Veliko otrok je živelo v usmiljenja vrednih
razmerah. Trpeli so zaradi lakote, pomanjkanja prostorov, nehigienskih razmer. V svojih
družinah tudi niso dobili čustvene podpore, saj so bili njihovi starši preveč izčrpani in so
večinoma opustili upanje, da bo kdaj bolje. Wichernu je čutil, da mora nekaj narediti zanje.
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„Podeželska vila” postane zavetišče:
Odvetnik Karl Sieveking je župniku Wichernu, v vasi Horn, 6 km iz Hamburga, podaril kos
zemlje s preprosto kmečko hišo. To hišo so poimenovali kar „Podeželska vila.” Wichern se je z
mamo, sestro in več revnimi fanti, v to hišo preselil 31.10.1833. V svoj novi dom, je sprejemal
vse več otrok, ki so bili večinoma prestopniki, brezdomci, socialno ogroženi, sirote, ...
Nastanek adventnega venca: https://cutt.ly/ZYOPea5
V adventnem času, so otroci Wichernu več let zastavljali vprašanje: „Bo kmalu Božič?” Leta 1939
se mu je porodila ideja, kako bi jim lahko dneve do Božiča, nazorno predstavil s svečami.
Sirotam je hotel prikazati, kako dolgo bodo morali še potrpeti do Božiča. Čas čakanja, jim je
hotel skrajšati s to čudovito adventno domislijo. Uporabil je
veliko leseno kolo stare kočije in nanj nadel 28 sveč. Od
tega, 24 majhnih rdečih in 4 debelejše sveče, bele barve.
Obesil ga je v kapelo sirotišnice. Imel je premer približno
dva metra. V dneh pred Božičem, naj bi ob adventnem
vencu, v otrocih raslo novo upanje.
Šele okoli leta 1860, so začeli adventni venec krasiti z
vejicami jelk in kot takšen se je v protestantskih cerkvah in
njihovih gospodinjstvih, tudi uveljavil. Šele leta 1925, naj bi to obliko adventnega venca, prvič
obesili v katoliški cerkvi v Kölnu. Po II. svetovni vojni, lahko tak adventni venec v vseh možnih
oblikah, najdemo že po vsem svetu.
Adventni venec je nastal v stiski:
Adventni venec je nastal času industrijske revolucije, ko je veliko ljudi živelo v revščini, veliko
otrok pa v sirotišnicah. Adventni venec naj bi jim prinesel luč, upanje in veselje do prihajajočih
božičnih praznikov.
V času novih stisk, se adventni venec ponovno širi po vsem svetu:
To je bilo v času I in II. svetovne vojne. Tudi v teh krutih časih, ko so ljudje ponovno doživljali
strah, lakoto in ogroženost, je adventni venec dajal ljudem luč in upanje, toplino in zaupanje.
Danes v času svetovne pandemije, spet živimo v izrazitem času stiske:
Letos bomo adventni venec spet prižigali z velikim zaupanjem. Vsako novo svečo, ki jo
prižgemo, povežimo z novo zaupljivo prošnjo. To je lahko nekaj, kar nam ta trenutek predstavlja
hudo preizkušnjo, nekaj kar se nam zdi nepravično, nekaj v kar upamo in nekaj kar si želimo.
−

trenutki tišine za premislek –

Prižgimo 3 svečke na adventnem vencu:
Nebeški Oče! V nas želiš okrepiti zaupanje, da si ves čas z nami in, da nas ves čas vodiš. Na naši
poti nas ne puščaš sirot. Skupaj z Jezusovo in našo Materjo Marijo, bi radi pogledali štiri sveče,
ki si jih prižgal na naši poti. Z molitvijo Zdrava Marija, se Ti zahvaljujemo za milosti, ki so
povezane s temi svečami.
1. sveča, predstavlja našo krstno svečo in našo milost Božjega otroštva: Nebeški oče!
Zahvaljujem se Ti za dar svetega krsta. S krstom si me sprejel za svojega otroka. Ljubiš me in
me varuješ. Nad mojo življenjsko potjo, sije dar Božjega otroštva. Bodi blizu vsem, ki se v teh
dneh pripravljajo na sveti krst.
Zdrava Marija, ...
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2. sveča, predstavlja našo obhajilno svečo in vse prejete milosti po evharistiji:
Nebeški Oče! Zahvaljujem se Ti za dar svete evharistije. Na moji poti, me po tem oltarnem
zakramentu utrjuješ, da ne omagam. Zahvaljujem se Ti, da smem biti, živa monštranca. Tam
kakor si me postavil Ti, želim izžarevati Kristusa. Posebej blagoslovi vse, ki so te letos prvič
prejeli pod podobo kruha.
Zdrava Marija, ...
3. sveča, predstavlja poročno svečo in vse milosti, podarjene v zakramentu zakona:
Nebeški oče! Zahvaljujem se Ti za dar zakramenta svetega zakona. V tem zakramentu si naju
utrdil in naju spremljal preko vzponov in padcev življenja. Ti si tretji član Zaveze svetega zakona.
Blagoslovi najino nadaljnjo pot. Blagoslovi mojega zakonca, blagoslovi najine otroke. Pripelji
številne mlade pare do odločitve, da svoje razmerje postavijo pod zaščito Tvojega blagoslova.
Zdrava Marija, ...
4. sveča, predstavlja svečo za umirajoče in za vse naše pokojne, ki so nam v svojem
življenju podarili nekaj Božje luči: Nebeški oče! Sprejmi k sebi vse naše drage pokojne.
Povrni jim vse, kar so storili dobrega in naj nad njimi sveti Tvoja sveta večna luč. Tvoja obljuba,
da bo Tvoja večna luč, nekoč sijala tudi nad menoj, mi je nenehno v tolažbo. Ure mojega odhoda
s tega sveta, ne poznam. Vendar vem, da se mi ni treba bati. Pomagaj mi v svoji dobroti, da bo
vsak nov dan, ki ga po smem doživeti tu na zemlji, moje romanje k Tebi. Nekoč, na zadnji dan
mojega zemeljskega bivanja, naj se to moje zemeljsko romanje konča pri Tebi. Amen!
Zdrava Marija, ...
Blagoslovljen advent 2021, Vam želi Vaša sestra Marija Ramona!
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