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Začetki adventnega venca segajo v leto 1839, ko je
evangeličanski pastor J.H. Wichern v neki šoli v revni
hamburški četrti na staro leseno kolo postavil 19 majhnih
rdečih sveč in 4 velike bele. Vsak dan je z otroki prižgal eno
svečo več: med tednom rdečo, ob nedeljah belo. Tako so otroci
šteli dneve do božiča. Kmalu so začele to navado uvajati tudi
evangeličanske družine. Čez leta je leseno kolo nadomestil
venec, narejen iz zelenih smrekovih vej, na katerega so bile
pritrjene le štiri sveče. Katoličani so adventni venec sprejemali
s pridržkom. Najprej so ga uvedli v bogoslužne prostore,
pozneje pa tudi v družine. Tudi v Sloveniji so bili prvi adventni
venci v cerkvah, družine so jih začele uvajati šele v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Adventni venec je
praviloma narejen iz vej smreke, jelke ali bora. Na njem so po
štiri vijolične sveče. Je brez vsakršnega okrasja, kajti le tako
pride do izraza njegov simboličen pomen.

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. 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. Zaradi vsega tega je
simbol upanja, ki ga človeku vlivajo božični prazniki; zlasti pa
simbol tistega Življenja, ki je pred več kot dva tisoč leti "meso
postalo", na vsak sveti večer pa se rodi v srcu tistega, ki ga je
pripravljen sprejeti.

Adventni čas

Štiri goreče sveče so kot
štirje mejniki v zgodovini
sveta in človeštva: stvarjenje,
učlovečenje, odrešenje in
konec sveta. Spominjajo na
štiri strani neba in nas
opozarjajo, da je Odrešenik
prišel na svet za ljudi z juga,
severa, vzhoda in zahoda. V
njih lahko vidimo tudi štiri
letne čase, ki v nas budijo
slike rojevanja, rasti,
pobiranja sadov in umiranja.
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. Prižigamo
jih postopoma: vsako
nedeljo eno več. Vsaka na
novo prižgana sveča
opozarja, da je božič vedno
bliže, hkrati pa sporoča: čim
bliže je človek Bogu, tem več
je svetlobe v njem in ob
njem.
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BLAGOSLOV
ADVENTNEGA
VENCA
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen,

Prisluhnimo besedam preroka Izaija. 

Ljudstvo, ki je hodilo v temí,je zagledalo velíko luč,
nadprebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Zbúdilsi
silno radost, narédil si veliko veselje. Veselijo se predteboj,
kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, kodelijo plén. Kajti
dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih
ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče,
Knez miru. Oblast se boširila in míru ne bo konca na
Davidovem prestolu in vnjegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo
in utŕdil s pravicoin pravičnostjo od zdaj in na veke.

To je božja Božja beseda. 
Bogu hvala.

S sklenjenimi rokami voditelj moli:
Gospod naš Bog, slavimo te zaradi tvojega Sina Jezusa
Kristusa. On je Emanuel, upanje vseh ljudstev; on je Modrost,ki
nas uči in vodi; on je Odrešenik slehernega naroda.Gospod
Bog, naj pride na nas tvoj blagoslov, ko bomoprižigali svečke
na tem vencu. Naj bo ta venec in njegovaluč znamenje
Kristusove obljube, da nam bo prineselodrešenje. Naj pride
kmalu in ne odlaša. To prosimo poKristusu, našem Gospodu.
Amen.
Potem lahko pokropi venec z blagoslovljeno vodo.
V zahvalo za Kralja, ki prihaja skupno zmolimo Gospodovo
molitev Očenaš.

Za konec lahko zapojemo primerno adventno pesem.
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