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

Besedno bogoslužje na drugo postno nedeljo

Tukaj najdete vzorec za besedno bogoslužje na drugo postno nedeljo. Evangelij pripoveduje o
Jezusovi spremenitvi na gori ter nam tako razodeva že pred njegovim trpljenjem in vstajenjem
velikonočnega Kristusa. Če hočete določene dele tega bogoslužja obhajati v nemškem jeziku,
najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
Pripravite najprej prostor, kjer boste molili. Na posebnem mestu naj bi bilo Sveto pismo, ob
njem pa sveča (ki je lahko vijoličasta). Če želite, lahko položite k sveči sliko Jezusa Kristusa, ki
Vam je vščeč. 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“, berilo, evangelij in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis
vzorca. Pobožnost lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.
• 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. Sicer pa naj je glasba v postu bolj skromna.
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ZAČETEK
Prižiganje sveče in pesem
Na začetku prižgemo svečo.
Nato zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Jezus naj živi (GLORIA 284/SG 419)
- Jezus moj, ljubim te (GLORIA 285): https://www.youtube.com/watch?v=8WAijbC2zZ0
- Usmiljeni Jezus (GLORIA 287/SG 454): https://www.youtube.com/watch?v=S3evT9K9Vpk
- O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288/SG 436)
- Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290)
- Živo verjem, Jezus v te (GLORIA 557/SG 460): https://www.youtube.com/watch?v=p4oej7tG5aI
- Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879)
- Reminiscere (gregorijanski vstopni spev): https://www.youtube.com/watch?v=FuyRVr5HhF4

Križ in pozdrav
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.

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.

Uvod in klici z „Gospod, usmili se“
Voditelj oz. voditeljica tako ali po svoje kratko uvede v bogoslužje.
Klice lahko prebere nekdo izmed navzočih. »Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697)
- Kyrie eleison (GLORIA 665)

V
Na poti k velikemu tednu, v katerem se bomo spominjali Jezusovega trpljenja,
nas druga postna nedelja vabi, da gremo z Jezusom na goro.
Tam se nam za kratek trenutek odpre pogled na Kristusa v Božjem sijaju.
To pa vidi samo tisti, ki veruje.
Križani je bil od Boga povišan,
ker mu je bil zvest do zadnjega trenutka svojega zemeljskega bivanja.
Zato se mu na začetku tega bogoslužja priporočimo.
V
Gospod Jezus Kristus, ljubljeni Sin Božji,
prišel si, da bi dopolnil postavo in preroke.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
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V
Ti imaš besede večnega življenja; vate zaupamo.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
V
Skrivnostno bivaš med nami, da bi našli notranji mir in počitek.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V ali vsi Rasti Jezus, rasti v meni,
v mojem duhu,
v mojem srcu,
v mojih mislih,
v mojih čustvih.
Rasti v meni v svoji krotkosti,
v svoji čistosti,
v svoji ponižnosti,
v svoji vnemi,
v svoji ljubezni.
Rasti v meni s svojo milostjo,
svojo svetlobo in svojim mirom.
Rasti v meni v večjo slavo Boga Očeta.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Poslušati: Branje Božje besede
Če gre, naj bralec berila oz. beril, psalma in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo
izmed navzočih.
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. Če je po branju Božje besede svetopisemski pogovor, se lahko omejite
na besedilo, o katerem boste razmišljali. Zato najdete v tem obrazcu samo evangelij.
Evangelij je treba vedno prebrati. Pred evangelijem lahko zapojemo primeren klic – aleluje v
tem času ni (napevi: GLORIA 668 in 669 / SG 341-344).
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Na drugo postno nedeljo so predvidena tale berila:
A (2023, 2026, 2029, 2032, 2035) B (2021, 2024, 2027, 2030, 2033, 2036)
1 Mz 12,1-4a
1 Mz 22,1-2.9-13.15-18
Ps 33*
Ps 116*
2 Tim 1,8b-10
Rim 8,31b-34
Mt 17,1-9
Mr 9,2-10

C (2022, 2025, 2028, 2031, 2034)
1 Mz 15,5-12.17-18
Ps 27*
Flp 3,17-4,1
Lk 9,28-36

Premišljevati: Razlaga Božje besede ali svetopisemski pogovor
Po branju Božje besede naj bo razlaga oz. poglobitev svetopisemskih beril:
- Lahko preberemo nedeljsko misel iz cerkvenega lista, priročnika ali cerkvenega občila.
- Tudi trenutki tišine pomagajo poglobiti svetopisemska berila.
- Zelo primerno je, če se o enem izmed svetopisemskih besedil pogovorimo (glej spodaj).
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.

Na koncu te enote lahko nekaj trenutkov molčimo ali prisluhnemo duhovni glasbi (glej str. 2).

Vprašanja k evangeliju
O tukaj navedenih vprašanjih lahko razmišljate sami ali z drugimi.
Poleg tega z njimi lahko neodvisno od tega bogoslužja oblikujete svetopisemski pogovor.
Izberite tista vprašanja, ki Vas najbolj nagovarjajo.

1. Oglejte si v Svetem pismu, kje so posamezni evangelisti naselili odlomek
o Jezusovi spremenitvi (kaj se dogaja prej, kaj potem). –
V kateri dobi Jezusovega življenja se je to zgodilo? Kaj sklepate iz tega?
2. Oglejte si vse tri odlomke, stavek za stavkom.
Katere razlike odkrivate pri natančnem branju?
Katere vidike so hoteli posamezni evangelisti s tem poudariti?
3. Izberite si en evangelij in si ga natančno oglejte.
Kaj Vas nagovarja?
S čim imate težave?
4. Na kateri dogodek iz Jezusovega življenja Vas spominja to, kar pravi Bog o Jezusu?
Oglejte si za boljše razumevanje odlomka iz Stare zaveze: Psalm 2,7 in 5 Mz 18,15-18.
Kdo je Jezus, če upoštevate to ozadje?
5. Vživite se v Petra! – Kaj bi Vi rekli v tem trenutku?
6. Kateri dogodek v Vašem življenju je najbolj vplival na Vaše gledanje na Jezusa?
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A: Matej 17,1-9

B: Marko 9,2-10

C: Luka 9,28-36

17,1 Čez šest dni je Jezus vzel
s seboj Petra, Jakoba in njegovega
brata Janeza in jih peljal na visoko
goro, na samo.
2 Vpričo njih se je spremenil.
Njegov obraz je zasijal kot sonce
in njegova oblačila so postala bela
kot luč.

9,2 Čez šest dni je Jezus vzel Petra,
Jakoba in Janeza in jih same zase
peljal na visoko goro.

9,28 Nekako osem dni po teh
besedah je vzel s seboj Petra,
Janeza in Jakoba in šel na goro
molit.
29 Medtem ko je molil,
se je videz njegovega obličja
spremenil in njegova oblačila so
belo sijala.

Mojzes in Elija, ki sta govorila
z njim.

Vpričo njih se je spremenil.
3 Njegova oblačila so postala
bleščeča, nadvse bela, da jih tako
ne more pobeliti noben belivec na
svetu.
4 In prikazal se jim je Elija
z Mojzesom in pogovarjala sta se
z Jezusom.

4 Oglasil pa se je Peter in rekel

5 Oglasil se je Peter in rekel

Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj,
Gospod! Če hočeš, postavim tu tri
šotore; tebi enega, Mojzesu enega
in Eliju enega.«

Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo
tukaj. Postavimo tri šotore: tebi
enega, Mojzesu enega in Eliju
enega.«
6 Ni namreč vedel, kaj bi rekel,
kajti zelo so se prestrašili.
7 Naredil se je oblak in jih obsenčil.
In iz oblaka se je zaslišal glas:

3 In glej, prikazala sta se jim

5 Ko je še govoril, jih je obsenčil

svetel oblak, in glej, glas iz oblaka
je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
nad katerim imam veselje;
njega poslušajte!«
6 Ko so učenci to zaslišali, so padli
na obraz in se zelo prestrašili.
7 In Jezus je pristopil, se jih
dotaknil in rekel: »Vstanite in ne
bojte se!«
8 Ko pa so povzdignili oči, niso
videli nikogar razen Jezusa
samega.
9 In medtem ko so šli z gore,
jim je Jezus zapovedal:
»Nikomur ne povejte, kar ste
videli, dokler Sin človekov ne bo
obujen od mrtvih!«

30 In glej, dva moža sta se

pogovarjala z njim; bila sta
Mojzes in Elija.
31 Prikazala sta se v veličastvu
in govorila o njegovem izhodu,
ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu.
32 Petra in ona dva, ki sta bila z
njim, pa je premagal spanec.
Ko so se zdramili, so videli
njegovo veličastvo in ona dva
moža, ki sta stala ob njem.
33 In ko sta odhajala od njega,
je Peter rekel Jezusu:
»Učenik, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega,
Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ni namreč vedel, kaj govori.
34 Medtem ko je to govoril, pa se

»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«

je naredil oblak in jih obsenčil, in
ko so šli v oblak, jih je obšla groza.
35 Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec,
njega poslušajte!«

8 Ko so se hitro ozrli naokrog, niso

36 In ko se je ta glas zaslišal, je bil

videli nikogar več, razen Jezusa
samega, ki je bil z njimi.
9 In medtem ko so šli z gore,
jim je naročil, naj nikomur ne
pripovedujejo tega, kar so videli,
dokler Sin človekov ne vstane od
mrtvih.
10 To besedo so ohranili zase in se
med seboj spraševali, kaj pomeni
vstati od mrtvih.

Jezus sam.
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Oni pa so molčali in tiste dni niso
nikomur povedali, kaj so videli.

ODGOVORITI in MOLITI
Litanije
V
V
V

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.

(Vsi) Gospod, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.

V
V

Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.

(Vsi) Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.

V

Bog Oče nebeški.

(Vsi) Usmili se nas.

Od tukaj naprej vsi odgovorijo po vsakem klicu »Usmili se nas«.

V
V
V

Bog Sin, Odrešenik sveta.
Bog Sveti Duh.
Sveta Trojica, en sam Bog.

Jezus, ljubljeni Očetov sin.
Božja modrost
Sijaj njegove slave
Jezus, Adamov sin
Abrahamov potomec
Davidova korenika
Jezus, izpolnitev prerokb
Polnost postave
Človekova usoda
Jezus, luč sveta
Slava Izraela
Hrepenenje narodov
Jezus, krščen v Jordanu
Posvečen od Svetega Duha
Poslan od Očeta
Jezus, skušan v puščavi
Molivec na gori
Poveličan na Taboru
Jezus, učitelj resnice
Beseda življenja
Pot k Očetu
6

V
Jezus, zdravje bolnikov
Tolažba stiskanim
Usmiljenje grešnikov

(Vsi) Usmili se nas.

Jezus, pot in vrata k odrešenju
Pastir in jagnje
Vstajenje in življenje
Jezus, obsojen na smrt
S trnjem kronan
Pokrit z ranami
Jezus, pribit na križ
Pokopan v grob
Vstali od mrtvih
Jezus, ki si šel v predpekel
Ki si šel v nebesa
Ki si poslal Svetega Duha
Jezus, hrepenenje Cerkve
Nagrada pravičnih
Polnost Božjega kraljestva
V
Jezus, ljubljeni Sin nebeškega Očeta, tebe poslušamo, ti nas usliši.
Razodeni se vsem, ki te iščejo.
(Vsi) Prosimo te, usliši nas.
V
Odpri nam ušesa, da bomo slišali tvoj glas. (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Obvaruj nas bojazljivosti in malodušja.
Obnovi nas v teh dneh spreobrnjenja in sprave.
Napolni nas z veseljem nad tvojo velikonočno zmago.
Navdihuj vse bolne in trpeče z neomajnim upanjem.
Spomni se osamljenih in potolaži žalostne.
Usliši ponižane in zapostavljene ter jih reši.
Daj našim rajnim gledati svoje neminljivo veličastvo.
Na koncu lahko zapojemo Gospod, usmili se – Kristus, usmili se – Gospod, usmili se (GLORIA
434/SG 697 ali GLORIA 665). Nato nadaljujemo z Gospodovo molitvijo:

Oče naš
(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.
7

SKLEP
V

Prosimo za Božji blagoslov. Kratek molk.

V
Blagoslovi nas, nebeški Oče.
Obnovi nas po podobi svojega Sina.
Razodeni nam njegovo veličastvo.
Zbudi v nas hrepenenje po tem, kar je zgoraj.
(Vsi) Amen.
V
Tako naj nas blagoslovi in spremlja vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

(Vsi) Amen.
V
Hvaljen Jezus.
(Vsi) Vekomaj. Amen.
Na koncu lahko zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi (glej stran 2).

Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
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