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

Besedno bogoslužje – tretji obrazec

Tukaj najdete vzorec za nedeljsko besedno bogoslužje. Če hočete določene dele bogoslužja
obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela?
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo na
častnem mestu Sveto pismo. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne
telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:
• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).
• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: klici z
»Gospod, usmili se«, svetopisemska besedila, zahvala in prošnje. Najbolj ugodno je, da
pripravite iztis vzorca.
• 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 (nekateri učenci so jo dobili
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg
tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tudi na spletu
najdete celo vrsto lepe duhovne glasbe.
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ZAČETEK
Pesem in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.
Nato lahko zapojemo primerno pesem, na primer:
- Oče večni v visokosti (GLORIA 503 in 504, 1. in 2. kitica / SG 392 in 393, 1., 3. in 4. kitica)
- K tebi Bog in naš Gospod (GLORIA 506, 1. in 2. kitica / SG 386, 1. in 4. kitica)
- Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511/SG 405)
- Zapojte hvalnico (GLORIA 811/SG 435)
- Gospod, ti si med nami (GLORIA 512)
- Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834)
- Pojte z nami aleluja (GLORIA 837)
- Pojte Gospodu dežele in narodi (GLORIA 839)
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879)
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
(Vsi) Ki je ustvaril nebo in zemljo.

Klici z „Gospod, usmili se“
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v bogoslužje, lahko tudi po svoje.
Klice lahko prebere tudi druga oseba.
»Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697)
- Kyrie eleison (GLORIA 665)
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 666, 667.

V
Zbrali smo se, da bomo prisluhnili Božji besedi.
Vemo, da človek potrebuje dobro besedo kakor kruh.
Zato sedaj odprimo naša srca,
da nam bo duhovna hrana, ki jo bomo v tem bogoslužju prejeli,
okrepčilo za naše življenje.
Priporočimo se na začetku tega bogoslužja našemu Gospodu Jezusu Kristusu.
Gospod Jezus Kristus, ti si med nami, ki smo se zbrali v tvojem imenu.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
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Tvoja beseda je luč na naši poti.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
Ti imaš besede večnega življenja; kdor vate veruje, bo živel vekomaj.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Gospod Jezus Kristus,
večna beseda, ki je postala človek, da bi med nami prebivala.
Naj bomo po zgledu tvoje matere Marije vedno premišljevali Božjo besedo
ter po navdihu Svetega Duha uresničevali voljo nebeškega Očeta.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Branje Božje besede
Na spletni strani https://hozana.si so zbrana bogoslužna berila za vse dni v cerkvenem letu.
Poiščite torej najprej besedila, ki jih boste brali. Besedno bogoslužje nedelj in slovesnih
praznikov vsebuje poleg evangelija dve berili in psalm. Odločite sami, kako obsežno naj bo
branje Božje besede. Evangelij je treba vedno prebrati.
Po berilu lahko preberemo psalm z odpevom ali zapojemo primerno pesem. Pred evangelijem
lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate (note: GLORIA 531-539, 638646
/ SG 339-357). Po evangeliju alelujo lahko ponovimo.

Poglobitev berila v obliki pogovora
Po branju Božje besede naj bo razlaga oz. poglobitev svetopisemskih beril:
- Lahko preberemo nedeljsko misel iz cerkvenega lista, priročnika ali drugega cerkvena občila.
- Tudi trenutki tišine pomagajo poglobiti svetopisemska berila.
- Zelo primerno je, če se o enem izmed svetopisemskih besedil pogovorimo.
Vprašanja:
Kaj me v tem besedilu najbolj nagovori?
Kaj je zame glavna izpoved tega besedila?
Česa ne razumem?
Kaj to, kar smo slišali, pomeni za naše življenje? – Kaj bi lahko storil(a)?
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupnobranje-svetega-pisma.pdf
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ODGOVORITI in MOLITI
Zahvala
Nato voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, da se Bogu zahvalijo.
Posamezne dele zahvalne molitve lahko razdelimo na več ljudi.

V
Svetopisemska berila, ki smo jih slišali, so Božja beseda.
Zahvalimo se sedaj Bogu, našemu Očetu,
da nas po teh besedah opogumlja, tolaži, kliče in usmerja.
Bog, naš Oče, ne živimo samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz tvojih ust.
Kajti po svoji besedi si ustvaril svet;
po svoji besedi si vsa bitja navdihnil z življenjem.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava. Klic se lahko moli ali poje (napev: GLORIA 954).
Sklenil si zavezo z Izraelom, svojim ljudstvom
in jo postavil na temelj svoje besede.
Mojzesu si zaupal besedo svoje zvestobe kot oporo in navodilo svojemu ljudstvu,
kot moč in okrepčilo za svoje občestvo.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
Poklical si preroke, da bi oznanjali tvojo ljubezen.
Po tvoji besedi so ljudstvo klicali k spreobrnjenju in pokori,
mu napovedovali tvojo sodbo
ter ga tolažili v stiskah in težavah.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
Tvoja beseda je ganila Izraelove pevce
in jih navdihovala z duhom molitve.
Opevali so tvojo modrost
in nas učili, kako naj hvalimo tvoje ime na veke.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
V polnosti časov pa si poslal svojega Sina,
večno Besedo, ki biva v Očetovem naročju.
Po njem je prišla milost in resnica.
Njegove besede so duh in življenje.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
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Da bi dokončal delo svojega Sina,
si poslal Svetega Duha,
da nas uči vsega ter nas utrjuje v pričevanju za vero.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
Zahvaljujemo se ti za tvojo besedo
in te slavimo za dela tvojega usmiljenja.
Res se spodobi, da te hvalimo in ti prepevamo:
Zahvalo lahko zaključimo s spevom „Slava Bogu na višavah“ oz. pesmijo, ki temelji na
liturgičnem besedilu. To so predvsem ustrezne kitice iz poglavja „Mašne pesmi“:
- »Gloria!« pojejo angeli vsi (GLORIA 502/SG 399)
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 503/SG 392)
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 504/SG 393)
- Čast Bogu na visokosti (GLORIA 505/383)
- Z angeli zapojmo zdaj (GLORIA 506/SG 386)
- Bogu v višavi slava (GLORIA 507/SG 395)
- Naj slava se razlega (GLORIA 508/SG 397)
- Bog Oče, tebi gre vsa čast (GLORIA 509/SG 401)
- Bogu v višavi slava (GLORIA 657/SG 394)
- Gloria – Taizé (GL 660)

Prošnje in Oče naš
Nadaljujemo s prošnjami, ki pa lahko tudi odpadejo. V tem primeru sledi Oče naš.
Voditelj oz. voditeljica povabi k molitvi. Namene lahko napovedujejo navzoči.

V
Naš Gospod Jezus Kristus nas vabi, da uberemo pot evangelija.
Zato prosímo polni zaupanja.
Za vse, ki se v svojem življenju usmerjajo po Božji besedi.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za oznanjevalce in oznanjevalke, ki jih mučijo dvomi in resignacija.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za razlagalce Božje besede, ki pomagajo ljudem doujeti veselo oznanilo.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
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Za uboge in zatirane, ki zaupajo, da jih Bog vidi in sliši.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za vse, ki iščejo in dvomijo in ne morejo verovati.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za obupane in potrte, ki hrepenijo po tolažbi.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
(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 za Božji blagoslov. Kratek molk.

V ali (Vsi) Gospod naj nas blagoslovi in nas varuje.
Gospod naj nas obsije s svojim obličjem in nam bo milostljiv.
Gospod naj obrne svoje obličje k nam in nam podeli mir.
Tako naj nas blagoslovi vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižajo.

(Vsi)

Amen.

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem.

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler, Katoliška Cerkev Koroška – referat za Sveto pismo in liturgijo
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