
 
 

Atnašų komentarai, skirti Advento laikotarpiui 
 
Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami pirmąjį Advento sekmadienį, su 
d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir atnešame kuklias savo 
dovanas. 

 

Medis -  pažiūr÷jus tai tik sausa medžio šaka, tačiau Advento metu 
ji bus papuošta simboliais, primenančiais mums visą Išganymo istoriją. „Iš 
Išajo kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras“  - taip  skelb÷ 
pranašas Izaijas.Tebūnie šis Jes÷s medis mūsų didelio noro Tave pažinti ir 
Tavęs laukti, Dieve, ženklas. 
 

Žvak÷ – J÷zau, ateiname pas Tave su viltimi, jog uždegsi 
negęstančią šviesą mūsų širdyse. Anuomet pranašai pirmieji skelb÷ Tavo 
at÷jimą. Kas nor÷jo -  išgirdo. Leisk, Viešpatie, šį Advento laikotarpį 
geriau gird÷ti ir suprasti savo  artimą. 

 
Lapukai su šventųjų savyb÷mis – Kiekvienas galime būti šventu. 

Atnešame, Dieve, savo rankomis surašytas ir išrinktas šventųjų savybes.  
Leisk joms ir mumyse sužyd÷ti nuostabiais žiedais. 

 
      Duona ir vynas – Imk, Viešpatie, visą mūsų laisvę, atmintį, protą ir 
valią, visa ką turime ir ką valdome. 

Tu, Viešpatie, visa tai mums esi davęs. Elkis su viskuo, pagal savo 
valią. 

 
 
 
 
 
 
 



Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami antrąjį Advento sekmadienį, su 
d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir atnešame kuklias savo 

dovanas. 
    
 
    Žvak÷ - Atnešame spindinčią žvakių šviesą ir prašome, kad apšviestum  
mūsų sielos kampelius ir gydytum ten, kur dar esame pilni savęs ir 
pasaulio.  
     
    Simboliai – Atnešame, Dieve, iškirptus ir vaikų rankomis nuspalvintus 
Išganymo istorijos ženklus. Sudedame juos ant Tavojo altoriaus ir 
d÷kojame, Dieve, už suteiktą galimybę pažinti šventąją istoriją. 
 
     Duona ir vynas - Laukdami Tavęs, J÷zau, ateinant, atnešame viską, ką 
turime geriausia savyje. Pad÷k išsiskleisti tauriausioms mūsų savyb÷ms, 
kad būtume tikri Tavo draugai.  

Tegu ši duona ir šis vynas, tapę dvasiniu maistu, pasotina mūsų 
išalkusią ir Tavęs pasiilgusią dvasią. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami trečiąjį Advento 
sekmadienį, su d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir 

atnešame kuklias savo dovanas. 
    
Žvak÷ - Atnešame spindinčią žvakių šviesą ir prašome, kad apšviestum  
mūsų sielos kampelius. Norime tyra širdimi laukti Tavo at÷jimo, nes Tu esi 
brangiausias mūsų širdžių svečias.   
    
 Simboliai – Atnešame, Dieve, iškirptus ir vaikų rankomis nuspalvintus 
Išganymo istorijos ženklus. D÷kojame už galimybę Tave pažinti ir karštai 
myl÷ti.  
 
Vaikų darbelis  - mūsų rankomis spalvinti piešiniai, tebūna malonūs Tavo, 
Dieve, akims. D÷kojame, Tau,  už visus mums suteiktus gabumus ir 
talentus. 
 
 
Duona ir vynas: 
Imk, Viešpatie, visą mūsų laisvę, atmintį, protą ir valią, visa ką turime ir ką 
valdome. 

Tu, Viešpatie, visa tai mums esi davęs. Visa tai mes grąžiname Tau. 
Elkis su viskuo, pagal savo valią, palik mums tik savo artumą, meilę ir 
malonę vykdyti tavo, Viešpatie, valią. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami ketvirtąjį Advento 

sekmadienį, su d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir 
atnešame kuklias savo dovanas. 

    
Žvak÷ – tyloje žvelgiame į skaisčią žvak÷s šviesą, kuri mums primena, kad 
Tu,Viešpatie, jau labai arti. Leisk mums džiaugsmu ir meile  spind÷ti Tavo 
gimimo dieną.  
    
 Simboliai – Atnešame, Dieve, paskutinius Tavo pažado išpildymo ženklus. 
Art÷ja Žodžio Įsikūnijimo metas, ir Jis gyvens tarp mūsų ir kiekvieno iš 
mūsų širdyse. Suteik,Dieve, paprastumo ir tyrumo tai pajusti, suprasti, 
nes kiekvienas žmogus yra  Dievo šventov÷.  
 
Vaikų darbelis – atnešame savo rankomis pagamintas dovan÷les. Tu, 
Viešpatie, mokai mus pasteb÷ti ir myl÷ti artimą labiau nei save patį. 
Tebūna tai mūsų meil÷s kitiems ženklas. 
 
 
Duona ir vynas: At÷ję į Tavo Šventą puotą, atnešame viską ką turime 
gražiausia ir brangiausia. D÷kojame Tau ir prašome, kad pasotintum mūsų 
išalkusias sielas tuo dvasiniu maistu, kurį Tu perkeiti ir kiekvienam su 
meile atiduodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kal÷dos 
Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami šią šventą Tavo puotą, su 
d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir atnešame kuklias 

savo dovanas. 
 

Žvak÷s – te spindinti žvakių šviesa  dar labiau apšviečia tamsų 
dangų. Prašome tyro žvilgsnio, kad pamatytume tikrąją Šviesą, 
Tave, J÷zau Kristau. 
 
Egl÷s šaka – Atnešame egl÷s šaką ir prašome -  neleisk  užmiršti, 
kad esi, Dieve, Amžinas ir mus labai myli. 
 
Prakartel÷ – atnešame vaikų rankomis pagamintą prakart÷lę. 
Tegul ji mus moko paprastumo, nes toks yra mūsų širdžių 
Karalius – J÷zus Kristus. 
 
Dovan÷l÷s - atnešame savo rankomis pagamintas dovan÷les. Tu, 
Viešpatie mokai mus pasteb÷ti ir myl÷ti artimą labiau nei save 
patį. Tebūna tai mūsų meil÷s ir mok÷jimo dalintis ženklas. 
 
 Duona ir vynas -  At÷ję į Tavo Šventą puotą, atnešame viską ką 
turime gražiausia ir brangiausia. D÷kojame Tau ir prašome, kad 
pasotintum mūsų išalkusias sielas tuo dvasiniu maistu, kurį Tu 
perkeiti ir kiekvienam su meile atiduodi. 
 
 
 
 

 



 
Trijų Karalių švent÷ 

Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami šią šventą Tavo puotą, su 
d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir atnešame kuklias 

savo dovanas. 
 

Žvak÷s -   Žvelgiame į spindinčią žvakių liepsną, kuri mums primena  Tave, Tikrąją 
gyvenimo Šviesą. J÷zau, leisk visuomet į Tave su pasitik÷jimu žvelgti, Tave myl÷ti, 
Tavimi visada tik÷ti ir niekuomet nesuabejoti. 
 

Smilkalai – Tave  pagarbinti at÷ję Rytų Išminčiai atneš÷ aukso, smilkalų ir miros. 
Šiandieną ir mes atnešame Tau kvapniųjų smilkalų, kurie su maldomis te kyla pas 
Tave, Viešpatie, ir te neša mūsų širdžių troškimus. Tegu visa mūsų gyvenime pildosi 
pagal Tavo šventą norą. 
 
Akmen÷liai  - Kaip bažnyčios pastatas yra statomas iš akmenų, taip Tu, J÷zau, kurk 
Gyvąją Bažnyčią iš mūsų širdžių. Būdami Tavo mokiniai skelbsime Tavo mokymą 
ligi pasaulio pakraščių. Stiprink mus, vienyk,  ir globok. 
 
Duona ir vynas - Imk, Viešpatie, visą mūsų laisvę, atmintį, protą ir valią, visa ką 
turime ir ką valdome. 

Tu, Viešpatie, visa tai mums esi davęs. Visa tai mes grąžiname Tau. Elkis su 
viskuo pagal savo valią, palik mums tik savo artumą, meilę ir malonę vykdyti tavo, 
Viešpatie, valią. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Trijų Karalių švent÷ 
Viešpatie J÷zau Kristau, švęsdami šią šventą Tavo puotą, su 
d÷kingumu art÷jame prie Tavo altoriaus ir atnešame kuklias 

savo dovanas. 
 

 
 

Žvak÷ - Atnešame spindinčią žvakių šviesą ir prašome, kad apšviestum  
mūsų kelius ir neleistum pasukti į klystkelius. Kaip Rytų Išminčiai tur÷jo 
kelrodę žvaigždę, taip Tu būk mūsų gyvenimo Žvaigžde. 

 
Širdut÷s – Atnešame, Tau,  J÷zau, savo širdutes. Visa kas tikra  matoma 
tik širdimi, neleisk, Dieve, prarasti šio budrumo, leisk visuomet išlikti 
ištikimais Tau. 
 
Smilkalai – Tave  pagarbinti at÷ję Rytų Išminčiai atneš÷ aukso, smilkalų ir 
miros. Šiandieną ir mes atnešame Tau kvapniųjų smilkalų, kurie su 
maldomis te kyla pas Tave, Viešpatie, ir te neša mūsų širdžių troškimus. 
Tegu visa mūsų gyvenime pildosi pagal Tavo šventą norą. 
 
Duona ir vynas - Atnešame viską, ką turime geriausia savyje. Pad÷k 
išsiskleisti tauriausioms mūsų savyb÷ms, kad būtume tikri Tavo draugai.  

Tegu ši duona ir šis vynas, tapę dvasiniu maistu, pasotina mūsų 
dvasią. 
 


