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OBRED PALJENJA DRUGE SVIJEĆE NA  
ADVENTSKOM VIJENCU 

 

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA 
(nedjelja, 12. prosinca 2021.) 

 
Paljenje treće svijeće na adventskom vijencu slavi se u subotu uvečer (u vrijeme 

molitve Prve večernje) prije treće ili na treću nedjelju došašća, a može se uklopiti u 
kontekst euharistijskoga slavlja ili časoslovnu molitvu večernje. Paljenje svijeće se 
može slaviti i u obiteljskome ozračju, pri čemu predvoditelj blagoslova može biti 
netko od članova obitelji. 

Četiri svijeće na adventskome vijencu dobile su i svoja imena, a mogu biti i 
različitih boja. Prvu se obično naziva Svijećom proroka i Svijećom nade (zelene 
boje); drugu Svijećom Betlehema i Svijećom spasenja (ljubičaste boje), treću svijeću 
Svijećom pastira i Svijećom radosti (ružičaste boje) te četvrtu Svijećom anđela i 

Svijećom pouzdanja (crvene boje). 
 

 
UVODNI OBRED 
 

Predslavitelj, okrenut prema vjernicima okupljenima oko vijenca/panja 
započinje obred znamenujući se znakom križa govoreći: 

 
P. Bože u pomoć mi priteci.  
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. 
P. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.  
O. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. 
 
Zatim se može otpjevati: 
 
Poslan bi anđel Gabrijel 
od Boga u grad Nazaret 
k jednoj poniznoj Djevici, 
i k pravoj Božjoj službenici. 
 

Kad završi pjesma, predslavitelj kratko uvodi u obred ovim ili sličnim riječima: 
Dok palimo treću svijeću, Svijeću pastirâ i Svijeću radosti, na našemu 

vijencu (panju), svatko je od nas pozvan biti plamen koji svijetli i grije radošću. 
Pastiri su imali bistre oči te pozorno i veliko srce da bi vidjeli u noći ono što su 
drugi previđali i na danjemu svjetlu. Nisu bili navezani na zemaljsko, a ta je 
sloboda nosila i hrabrost. Oslobođenost od straha oslobodila je radosnu pjesmu. 
Dođi, Gospodine! Čekamo te s upaljenim svjetiljkama. Zaogrni nas svojim 
svjetlom i podari novu pjesmu! 
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LITURGIJA RIJEČI 
 

Sa prikladnog mjesta čitač ili sâm predslavitelj čita prvo čitanje: 
 
Poslušajmo riječi iz Knjige proroka Izaije! 
 
Ovako govori Gospodin: »Jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samo me 

usnama časti, a srce mu je daleko od mene, i njegovo štovanje naučena ljudska 
uredba, zato ću, evo, i dalje čudno postupati s ovim narodom - čudno i prečudno: i 
propast će mudrost njegovih mudraca, pomračit se umnost njegovih umnika«. 
Teško onima koji se od Gospodina kriju da bi svoje sakrili namjere, i koji u mraku 
djeluju i zbore: »Tko nas vidi i tko nas pozna?« Kolike li naopakosti vaše! 

 

Zatim slijedi psalam s pripadajućom antifonom: 
 

Ant. Evo, Bog je spasenje moje. 
 
Evo, Bog je spasenje moje, 
uzdam se, ne bojim se više, 
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, 
on je moje spasenje. 
I s radošću ćete crpsti vodu 
iz izvorâ spasenja. 
- - - - - - - 
Hvalite Gospodina, 
prizivajte ime njegovo! 
Objavite narodima djela njegova, 
razglašujte uzvišenost imena njegova! 
- - - - - - - 
Pjevajte Gospodinu jer stvori divote, 
neka je to znano po svoj zemlji! 
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, 
jer je velik među vama Svetac Izraelov! 
- - - - - - - 
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Nakon psalama čitač ili sâm predslavitelj čita drugo čitanje: 
 
Iz Govora svetog Augustina, biskupa 
 
Ivan je glas, a Krist u početku bijaše Riječ. Ivan je glas u vremenu, Krist je 

vječna Riječ u početku. Digni riječ, što je glas? Gdje nema značenja, uzaludan 
zvuk. Glas bez riječi zvoni u uhu, ali srca ne dira. Zaista u izgradnji našeg srca ima 
neki slijed. Ako mislim što ću reći, već je riječ u mom srcu. Ali ako hoću da tebi 
kažem, onda tražim kako da dođe u tvoje srce ono što je već u mome. Budući da j e 
teško razlikovati riječ od glasa, neki su Ivana smatrali za Krista. Mislili su da je 
glas Riječ. Ali se on priznao glasom da ne povrijedi Riječ. Ja nisam Krist, ni Ilija, ni 
prorok. Rekoše mu: Dakle, tko si ti? Odgovori: Ja sam glas onoga koji viče u 
pustinji, glas koji razbija šutnju. Pripravite put Gospodinu, kao da kaže: Ja se zato 
glasam da ga uvedem u srce, ali on ne ulazi gdje nije spremljeno. 

 
MOLBENICA 
 

Ukoliko je zgodno, svi zajedno s predslaviteljem neko vrijeme mole u šutnji 
nakon koje predslavitelj prisutne pozove na molitvu: 

 

Pomolimo se usrdno Bogu Ocu, koji nam je milost udijelio da iščekujemo 

objavu Gospodina našega Isusa Krista. Njemu uskliknimo: 

 

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje! 

 

— Posveti, Gospodine, cijelo naše biće, dušu nam i tijelo 

i čuvaj nas besprijekorne za dolazak tvoga Sina! 

 

— Daj da ovaj dan sveto proživimo  

te u ovom svijetu živimo pravedno i pobožno. 

 

— Daj da se odjenemo u Gospodina našega Isusa Krista 

i Duhom Svetim prožmemo. 

 

— Daj, Gospodine, da budni ostanemo do slavnog očitovanja tvoga Sina. 

 

Oče naš… 
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Zatim predslavitelj proslijedi prije paljenja druge svijeće: 
Bože ljubavi i mira, svoju si dobrotu očitovao objavivši se malenima. U 

dolasku na svijet poučio si nas poniznosti i skromnosti; došao si služiti, a ne biti 
služen, da bismo imali osjetljivost za potrebe svojih bližnjih. Pomozi nam da 
vidimo tuđa trpljenja, da vraćamo radost tužnima i osamljenima, da oslobađamo 
ljude tjeskobe i straha. Svojom Riječju vrati nam sluh za titraje dobra i za pjesmu 
koja dopire s nebesa. Svojom nam prisutnošću pomozi biti euharistijskim ljudima 
koji se pouzdaju u tebe, pridižu pale i svima nose svjetlo za susret s tobom. Daruj 
nam poslušnost svetoga Josipa, čuvara obitelji i svake radosti. Po Kristu 
Gospodinu našem. 

 
Dok se pali druga svijeća, može se pjevati: 
 
Kad Mariji on doteče, 
ponizno joj ovo reče: 
oj zdravo puna milosti, 
Djevice, kruno svetosti. 

 
ZAVRŠNI OBRED 
 

MOLITVA 
Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega. 

Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo svečanom 
službom hvale. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i 
kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. 

 

BLAGOSLOV 
Ukoliko je predslavitelj svećenik: 
 
P. Gospodin s vama.  
O. I s duhom tvojim. 
 
P. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva.  
O. Amen. 
P. Neka vas Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka vam bude.  
O. Amen. 
P. Neka pogled svoj Gospodin svrati na vas i mir vam donese.  
O. Amen. 
P. I blagoslov Boga svemogućega  
Oca i Sina  i Duha Svetoga  
sašao na vas i ostao vazda.  
O. Amen. 
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Ukoliko je predslavitelj laik, znamenujući se znakom križa, govori: 

P. Blagoslovio nas svemogući Bog  
sačuvao nas od svakoga zla  
i priveo nas u život vječni.  
O. Amen. 

 

Obred se može završiti pjevajući: 

Veselje sad će početi, 
sina ćeš Božjeg začeti, 
Bog Duh će Sveti s tobom bit 
i ove riječi ispunit. 


