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Crkva od svojih početaka slavi spomen na 
Isusa Krista



*Tijekom povijesti osim nedjeljnih slavlja, zbog slavljenja 
Kristovih spasiteljskih otajstava kroz cijelu godinu, razvio 
se poseban raspored. 

*Svake godine slavi se čitavo Kristovo spasiteljsko otajstvo 
od Utjelovljenja i Rođenja do Uzašašća i Duhova.

*Slavljenje važnih događaja vezanih uz život i djelovanje 
Isusa Krista nije samo sjećanje na događaje spasenja, 
nego Crkva te događaje slavljenjem s Kristom iznova   
otajstveno doživljava i slavi u razdoblju Crkvene godine 
koja se dijeli na Božićni i Vazmeni ciklus, te Vrijeme kroz 
godinu



Božićni ciklus obuhvaća :

• Božićni ciklus dio je Liturgijske – Crkvene godine

• Božićni ciklus obuhvaća :

*   VRIJEME DOŠAŠĆA ILI ADVENTA 

*    BOŽIĆNO VRIJEME



DOŠAŠĆE ili ADVENAT 
obilježeno je 
iščekivanjem Isusova 
dolaska i pripravom za taj 
dolazak

Započinje nedjeljom koja je najbliža 
blagdanu sv. Andrije koji se slavi 
30. studenog



Došašće ili advent (lat.adventus,dolazak) je razdoblje 
pripreme kršćana za slavni dolazak Isusov i za godišnju 
proslavu Isusovog prvog dolaska.
Četiri svijeće označuju nedjelje Došašća do Isusovog 
rođenja.
Ljubičasta boja je simbol pokore i radosne priprave za 
Božić.



U vremenu Došašća prevladavaju iščekivanje, 
nada, budnost i čežnja. Budnost obuhvaća 
otvorenost očiju i srca, duboku svjesnost i unutarnje 
sabranje. Kršćani su pozvani na budnost koja se 
sastoji od čitanja Biblije, molitve, liturgije, duhovnih i 
tjelesnih djela milosrđa,kako bi  prepoznali  Boga, 
koji dolazi.



Uzor iščekivanja 
Crkve u doba 
Adventa jest 
Blažena Djevica 
Marija



Prva svijeća simbolizira nadu i iščekivanje…



Druga svijeća 
simbolizira mir…



Treća svijeća 
simbolizira radost i 
veselje…



Četvrta svijeća 
simbolizira ljubav…



• Adventski vijenac izrađuje se od 
zimzelenog lišća ili grančica. 

• Tako je pleten da nema početka ni kraja i 
simbolizira vječnost i zajedništvo

• Svijeće označuju i četiri godišnja doba, 
odnosno, te  četiri razdjelnice u ljudskoj 
spasenjskoj povijesti: 

• stvaranje, 

• utjelovljenje, 

• otkupljenje i

• svršetak



Ukrašavanje vijenca 
sa samo četiri svijeće 
započelo je krajem 
19. stoljeća, a svoje 
adventske vijence 
katolici su počeli 
izrađivati u 20. st.. 
Prvi je zabilježen 
1925. u crkvi u Kölnu, 
pet godina kasnije i u 
Münchenu, a ubrzo 
su ih vjernici nakon 
blagoslova u crkvi 
počeli nositi i svojim 
kućama.



Prvi tragovi crkvene priprave za Božić nalaze se već u V . 
stoljeću u Siriji, a sama se priprava sastojala od liturgijskog 
spomena Blažene Djevice Marije Bogorodice i sv. Ivana 
Krstitelja kao Isusovog Preteče, te je obuhvaćala dvije 
nedjelje koje su prethodile Božiću.



Čovjek koji čini dobro u 
Adventu  dolazi Kristu i 
nije u tami, jer :

„Svjetlo u tami svijetli i 
tama ga ne obuze !”

(Iv, 1,5)



“Ja sam svjetlost 
svijeta; tko ide za 
mnom, neće hoditi u 
tami, nego će imati 
svjetlost života.” 

(Iv 8,12)
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