
ADVENT 2021 
 

Adventni čas nas vabi, da se zaustavimo, spominjamo in z upanjem zazremo v Jezusa, ki je, ki je bil in ki 
pride. 
 

Simbolika adventnega venca: 

• KROG je najpopolnejši lik, lik brez začetka in konca, je starodavno znamenje za Boga, za njegovo 
popolnost in večnost. 

• ZELENJE, ki ne ovene, kaže na naše neuničljivo upanje vanj. Govori tudi o Božji zvestobi, ki človeka 
spremlja skozi svetle in temne dni. 

• ŠTIRI SVEČE predstavljajo štiri strani neba, štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje in 
konec sveta) ter štiri letne čase. To pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne samo za 
tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase in vsako dobo. 

• VIJOLIČNA BARVA pa nas kliče k spokornosti. 
 

"Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov" (Mt 24,44), nas 
opominja Jezus. 
 
Obilje veselja in miru naj napolni vaše srce v letošnjem adventnem času in za božične praznike. 
 

Pot v letošnjem adventu bodo spremljale zgodbe iz knjige Zvezdica v svetilki (G. Dreissig), ki jih bomo z 
otroki prebirali vsak dan v vrtcu. 
  



 

DAN ZGODBA NALOGA 

28. 11. 
(1. adventna 
nedelja) 

 
Prižgal bom 1. svečko na adventnem venčku in zapel 
pesmico Pridi k nam, Gospod. 

29. 11. Kamnita pot v Betlehem Zmolil bom molitev Sveti angel za vse, ki potujejo. 

30. 11. Skrivnost velikega kamna Starše bom danes večkrat objel. 

1. 12. Zakaj voda pozimi zamrzne Izdelal bom božično voščilnico. 

2. 12. 
Igla iz luninega srebra in 
nitka iz zvezdnega zlata 

Molil bom za revne in lačne otroke. 

3. 12. Čudež pri vodnjaku 
Pomagal bom mlajšim otrokom pri oblačenju in 
obuvanju. 

4. 12. Kaj je veter prepeval Mariji 
Lepo bom očistil čevlje in se pripravil na prihod svetega 
Miklavža z molitvijo. 

5. 12. 
(2. adventna 
nedelja) 

 
Prižgal bom 2. svečko na adventnem vencu in skupaj z 
družino molil. 

6. 12. Smreka Nekoga bom razveselil z darilom kot sveti Miklavž. 

7. 12. 
Kako je črni trn postal 
slaven 

Zahvalil se bom za hrano in ne bom izbirčen. 

8. 12. 
Zakaj imajo jabolka rdeča 
lička 

Pred Marijino podobo bom prižgal svečko in zmolil 
zdravamarijo. 

9. 12. Srebrna bodeča neža Pomagaj zaliti rože. 

10. 12. V trnovem gozdu Prijazno bom pozdravil vse ljudi, ki jih bom srečal. 

11. 12. 
Zakaj imajo zajčki bele 
repke 

Obiskal bom dedka in babico. 

12. 12. 
(3. adventna 
nedelja) 

 
Prižgal bom 3. svečko na adventnem venčku in prosil 
starše, da mi iz Svetega pisma preberejo nekaj o Jezusu. 

13. 12. Kaj je pajek storil za Marijo Posejal bom pšenico. 

14. 12. 
O ovčki, ki se ni pustila 
postriči 

Ubogal bom na prvo besedo in ne bom trmaril. 

15. 12. Veveričkina zaloga Prijatelje bom povabil k igri in jim posodil igrače. 

16. 12. Čuvaj Runo Narisal bom risbico in jo podaril prijatelju. 

17. 12. 
Zakaj osliček ni hotel 
počivati 

Naredil bom okraske za božično drevo. 

18. 12. Božične miške Pospravil bom svojo sobo. 

19. 12. 
(4. adventna 
nedelja) 

 Prižgal bom 4. svečko na adventnem venčku. 

20. 12. Prgišče slame Za vsako stvar se bom lepo zahvalil. 

21. 12. Ob pastirskem ognju Pomagal bom pomiti posodo. 

22.12. Danijel s flavto Učil se bom božične pesmi. 

23. 12. Topla juha revne žene 
Pripravil bom prostor in vse potrebno za postavitev 
jaslic. 

24. 12.  
Postavil bom jaslice in voščil staršem. Skupaj bomo peli 
božične pesmi in se veselili Jezusovega rojstva. 

 


