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H i š n a   c e r k e v 
 

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20) 
 
 

Svetopisemski pogovor. Četrta postna nedelja – 22. marec 2020 
Pripravil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 

 

 

 

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni 
skupnosti obhajate nedeljo. Poudariti je treba, da naj ne vabite ljudi iz soseščine, da se Vam 
pridružijo. Omejite se na skupnost s tistimi, s katerimi se vsak dan družite, ki z Vami živijo 
pod eno streho!  
 

V tem vzorcu najdete napotke za skupno branje Svetega pisma in poglobitev nedeljskega 
evangelija. Drugi predlog, ki ga najdete na tej spletni strani, pa se zgleduje po nedeljskem 
bogoslužju Božje besede (navadna in kratka oblika). Odločite sami, kaj je najbolj primerno za 
Vašo hišno skupnost. Če hočete določene dele uporabljati v nemškem jeziku, najdete isti 
predlog na tej spletni strani tudi v nemščini. Strani so zgrajene tako, da na vsaki strani v obeh 
vzorcih najdete isto vsebino v istem obsegu. 
 

Če bi raje na drug način poglobili svetopisemski odlomek, najdete v dodatku nekatera 
vprašanja k besedilu. Poleg tega je na tej spletni strani datoteka z dodatnimi napotki za branje 
Svetega pisma z otroci in odraslimi. 
 
Kaj je treba upoštevati, da bo skupno branje Svetega pisma čim bolj uspelo? Pripravite najprej 
prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo in jo primerno okrasite. Ob svečo položite 
Sveto pismo. Če Svetega pisma nimate, vzemite evangelij iz tega vzorca. Vse, kar bi Vas lahko 
motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega že vnaprej pomislite tudi na tole: 

• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa 
naj upošteva, da mora biti v tem času miren. 

• Preglejte vzorec in odločite, ali ga je treba prilagoditi Vašim potrebam, če boste na 
primer brali Sveto pismo z otroki. 

• Določite, kdo bo prebral evangelij, prošnje ali kako molitev.  

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem. Kratica SG pa se nanaša na 
pesmarico »Slavimo Gospoda«. Če pesmarice nimate doma, prosite Vašega župnika, 
da jo za določen čas lahko vzamete iz cerkve domov. 

• Pripravite za vsakega udeleženca oz. vsako udeleženko list z besedilom evangelija. 
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1. Začetek: Povabimo Gospoda 
 
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.  
 

Nato lahko zapojemo duhovno pesem, na primer: 
- Duša, le pojdi z mano (GLORIA 108/SG 778) 
- Slavi Boga (GLORIA 134) 
- Ti si ta luč sveta (GLORIA 840) 
- V Gospodu je moja moč (GLORIA 890) 
 

Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi: 
 

V V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi  Amen. 
 

Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z molitvijo: 
 

V Zbrali smo se, da bi skupno poslušali Božjo besedo in o njej premišljevali. 

Pri vsem tem naj nas vodi Jezus Kristus, ki je sredi med nami. 

Zato ga sedaj prosimo.  
 

Vsi nekaj časa tiho molijo. 
 

V Gospod Jezus Kristus, 
govoriš nam po besedah evangelija. 
Opri nam ušesa, da ga bomo pozorno poslušali. 
Daj nam srce, ki dojame, kar nam hočeš povedati. 
Utrdi našo voljo, da bomo živeli po tvoji besedi. 
Ti si naša luč in naše upanje, 
zdaj in vekomaj. 

Vsi Amen. 

 

 

2. Preberemo besedilo 
 

Nekdo izmed navzočih vzame Sveto pismo ter počasi in razločno prebere evangelij.  
Ostali poslušajo.  
Tukaj najdete evangelij četrte postne nedelje (Jn 9,1.6-21.24-39). 
Besedilo je vzeto iz bogoslužne knjige »Berila in evangeliji za nedelje in praznike, leto A.« 
 

Ko smo evangelij slišali, nadaljujemo s premišljevanjem. Če bi se raje na osnovi nekaterih 
vprašanj pogovarjali o besedilu, najdete v dodatku na strani 8 primerno gradivo. Poleg tega so 
na tej spletni strani datoteka z dodatnimi napotki za branje Svetega pisma z otroci in odraslimi 
ter navodila, kako lahko sami prebirate Sveto pismo. 
 

V Prisluhnimo sedaj evangeliju, ki se to nedeljo oznanja povsod po svetu. 

Na ta način smo povezani z vsemi, ki verujejo v Kristusa. 
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Berilo iz svetega evangelija po Janezu. 
 

Tisti čas je šel Jezus iz templja  

in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva.  

Jezus, je pljunil na tla in s slino narédil blato.  

Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel:  

»Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«, kar v prevodu pomeni Poslani.  

Odšel je torej in se umil.  

Ko se je vrnil, je videl.  

Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili:  

»Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?«  

Eni so govorili: »On je,«  

medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.«  

Sam pa je govóril: »Jaz sem.«  

Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?«  

On pa je dejal:  

»Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je narédil blato,  

mi z njim pomazal oči  

in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹. 

Šel sem tja, se umil in spregledal.«  

Rekli so mu: »Kje je tisti?«  

Dejal jim je: »Ne vem.« 

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem.  

Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota.  

In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal.  

Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.«  

Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:  

»Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.«  

Drugi pa so govorili:  

»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?«  

In bil je razdor med njimi.  

Slepemu so tedaj ponovno rekli:  

»Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?«  

On pa je rekel: »Prerok je.« 

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal,  

dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal.  

Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep?  

Kako, da zdaj vidi?«  

Starši so odgovorili in rekli:  

»Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep;  

kako to, da zdaj vidi, pa ne veva,  

in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva.  
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Njega vprašajte.  

Dovolj je star.  

Sam naj govori o sebi.«  

Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep,  

in mu rekli: »Daj čast Bogu!  

Mi vemo, da je ta človek grešnik.«  

On pa je odgovóril: »Če je grešnik, ne vem.  

Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.«  

Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil?  

Kako ti je odprl oči?«  

Odgovóril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali.  

Čemu hočete znova slišati?  

Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« 

In ozmerjali so ga in mu rekli:  

»Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci.  

Mi vémo, da je Mojzesu govóril Bog;  

o tem pa ne vemo, od kod je.«  

Mož jim je odvrnil in rekel:  

»To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči.  

Vémo, da Bog grešnikov ne usliši.  

Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši.  

Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči.  

Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.«  

Odgovorili so in mu rekli:  

»Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?«  

In vrgli so ga ven. 

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven.  

Našel ga je in mu je rekel:  

»Veruješ v Sina človekovega?«  

In ta je odgovóril ter rekel:  

»Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«  

Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«  

Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,«  

in se je pred njim poklonil do tal.  

In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet,  

da bi videli tisti, ki ne vidijo,  

in oslepeli tisti, ki vidijo.«  
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3. Obstanemo pri besedilu 
 

Če nočete nadaljevati na ta način, najdete pod točko 2 – „Preberemo besedilo“ – druge 
predloge za poglobitev evangelija. V tem primeru je treba nadomestiti točke 3-6 z obliko, ki ste 
jo določili. Sestanek končamo z molitvijo in blagoslovom (točki 7 in 8). 
 
Sedaj skupno premišljujemo o evangeliju. 
Voditelj oz. voditeljica lahko navodila pove tudi po svoje. 
Najprej povabi zbrane, naj vzamejo Biblijo ali list z besedilom evangelija ter pozorno preberejo 
besedilo. Za to si vzamemo dosti časa. 

 

V Povabim Vas sedaj, da ta evangelij še enkrat pozorno preberete. 

Pazite pri branju na to, katere besede Vas v tem trenutku posebno nagovorijo. 

Izberite si kvečjemu tri besede – ne stavke –  

in prisluhnite njihovemu sporočilu. 

 
Voditelj oz. voditeljica po približno treh minutah prekine tišino. 
Povabi prisotne, naj si sporočijo besede, ki so jih posebno nagovorile. 

 

V Prosim Vas, da nam poveste,  

katere besede današnjega evangelija so Vas posebno nagovorile.  

Dajmo si dovolj časa, da bodo lahko v nas odzvenele kakor odmev zvona. 

Po vsakem izrazu vdihnemo in izdihnemo najmanj sedemkrat,  

preden nam naslednji sporoči svojo besedo. 

 
Tretji korak je odločilen. Besede začenjajo razvijati svojo moč, če jih izgovarjamo na ozadju 
tišine. Kot železno pravilo velja: vsaj sedemkrat naj mirno vdihnemo in izdihnemo, dokler 
nekdo pove naslednjo besedo. Preprečiti moramo, da si pripovedujemo cele stavke. Besede 
kakor recimo „dotaknil” sprožajo močnejše občutke kakor celotni stavki. Navadno 
pričakujemo tri besede na osebo, če je krog manjši, lahko tudi več. Kdor hoče reči besedo, ki 
smo jo že slišali, naj to stori. 
 
Na koncu voditelj ali voditeljica povabi navzoče, da še enkrat prisluhnejo besedilu in nato 
molče o njem premišljujejo. Nekdo izmed navzočih prebere evangelij. 
 

V Sedaj bomo še enkrat slišali evangelij. 

Vabim Vas, da besedilu dovolimo, da v tišini še enkrat učinkuje na nas.  

 

 

 

4. Molčimo 
 

Sedaj molčimo najmanj štiri minute in premišljujemo o besedilu. 
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5. Drug drugemu povemo, kaj nas je nagovorilo 
 

Po najmanj štirih minutah voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, naj povejo, zakaj se jih je 
določena beseda iz besedila ali beseda nekega drugega udeleženca oz. udeleženke dotaknila.  

 

V Vabim Vas, da nam sedaj poveste, zakaj so Vas določene besede evangelija,  

ki ste si jih izbrali Vi ali kdo drug, posebno nagovorile. 

 
 
 

6. Pogovarjamo se o tem, kaj Gospod od nas želi 
 

Sledi pogovor o vprašanju, kakšen pomen ima to, kar smo slišali, za naše življenje. Voditelj oz. 
voditeljica povabi prisotne s temi besedami:  

 
V Skušajmo sedaj skupno dognati,  

kakšen pomen ima to, kar smo sedaj slišali, za naše življenje. 

 
 
 

7. Molimo 
 

V Poslušali smo Božjo besedo.  

Sedaj hočemo odgovoriti z molitvijo. 

Danes mislimo predvsem na tiste, 

ki jih je epidemija koronavirusa posebno prizadela. 

 
Navzoči preberejo molitvene namene ali po svoje povejo, za koga ali kaj prosijo. 
 

Za ostarele, ki se v teh dneh bojijo, da bodo zboleli 

in za vse, ki nimajo človeka v svoji neposredni bližini, ki so potrti in osameli. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 
Za vse, ki delajo v trgovinah, za zdravnike, negovalno osebje in tiste, 

ki so v teh dneh močno obremenjeni. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 
Za delojemalce, ki se bojijo, da bodo postali brezposelni 

in za lastnike podjetij, ki gledajo v negotovo prihodnost. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 
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Za družine, ki živijo v sporu 

in se v teh dneh ne morejo izogibati drug drugemu. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 
 

Za vernike, ki so se redno udeleževali življenja v župniji 

in sedaj pogrešajo cerkveno skupnost. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 
 

Za nas vse, da bi se nam v teh dneh pomanjkanja odprle oči za to, 

kar smo prej v gneči vsakdanjega življenja prezrli. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 
 

Sedaj lahko nadaljujemo s prošnjami posameznikov. Nato zmolimo Gospodovo molitev. 
 

Vsi Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. 

 

 

SKLEP 
 

V Prosimo na koncu našega sestanka za Božji blagoslov. 
 

Gospod naj nas blagoslovi in nas varuje.  

Gospod naj da sijati svoje obličje nad nami 

in naj nam bo milostljiv.  

Gospod naj dvigne svoje obličje nad nami 

in nam podeli mir. 
 

Tako naj nas blagoslovi vsemogočni Bog, 

Oče in Sin in Svetega Duh.  Na tem mestu se vsi pokrižamo. 

Vsi Amen. 
 

V Hvaljen Jezus. 

Vsi  Vekomaj. Amen. 

 

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem.  
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Premišljevanje o evangeliju v obliki pogovora 
 
Sedaj poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj. 
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu štiri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva. 
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje. 

 

Evangelij govori o slepoti in gledanju. –  

Na katerih področjih življenja se slepemu v tem besedilu odprejo oči? 

 

Kje oziroma kdaj ste tudi Vi sami doživeli, da so se Vam odprle oči? 

Kaj Vam je na primer postalo jasno v zadnjih dneh na ozadju epidemije koronavirusa? 

 

Jezus pravi o sebi, da je luč sveta. 

Ste o tem prepričani, da je Kristus tudi Vaša luč? 

Kako se to izraža v Vašem vsakdanjem življenju? 

 

Ljudje ne vedo točno, ali je to res tisti berač, ki so ga redno videli,  

čeprav so pogosto šli mimo njega. –  

Kateri ljudje v Vaši bližini so premalo deležni Vaše pozornosti? 

 

Starši slepega se ne upajo reči, da Jezusa poznajo. – 

Poznate situacije, v katerih se Vam godi težko, pred drugimi govoriti o svoji veri? 

Kaj Vam pomaga, premagati Vašo negotovost ali sramežljivost? 

 

Farizeji se sklicujejo na tradicijo in ne opazijo, 

da jim le-ta zapira pot do vere v Jezusa, Božjega Sina. – 

Kako po Vašem mnenju postane človek farizej? 

Odkrivate tudi pri samemu sebi farizejske lastnosti? 

 

V čem se razlikuje sleporojeni od farizejev? 

V čem Vam je lahko zgled? 

 

Na koncu pogovora je lahko to vprašanje: 

 

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora? 

Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu? 

 

Sedaj nadaljujemo s točko 7. 

 

 

 
 


