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

Besedno bogoslužje na 2. velikonočno nedeljo (19. aprila 2020)

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni
skupnosti obhajamo besedno bogoslužje na 2. velikonočno nedeljo (lahko tudi na predvečer
ali med tednom). 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! Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na
tej spletni strani tudi v nemščini.
Posebno opozoriti je treba tudi na molitveno bogoslužje, predvsem na hvalnice in večernice.
Besedila za vsak dan najdete na spletni strani: https://hozana.si/brevir.php. V molitveniku in
pesmarici GLORIA najdete poleg tega večernice za velikonočni čas (številka 205) in pa
pobožnost (številka 224). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. Poleg tega se
v velikonočnem času moli častitljivi del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, št. 12).
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 velikonočno svečo in lepo
posodo z vodo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo. Če ga nimate, vzemite evangelij iz tega
pripomočka. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je
treba že prej pomisliti tudi na tole:
• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa
naj upošteva, da mora biti v tem času miren.
• 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 in evangelij. 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«. Če
pesmarice nimate doma, prosite Vašega župnika, da jo za določen čas lahko vzamete
iz cerkve domov. Poleg tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že
prej. Tukaj najdete nekaj povezav do izbrane glasbe, ki je na voljo na spletu.
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ZAČETEK
Pesem na začetku in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo velikonočno svečo. Nato lahko zapojemo velikonočno pesem
(GLORIA 174-185/SG 119-135).
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175/SG 127): https://www.youtube.com/watch?v=J2YbF91BsSU
- Jezus, premagavec groba (SG 125): https://www.youtube.com/watch?v=oAeFy4XvkN8
- Surrexit Dominus vere (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=JY9S-i2ESHY
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Kristus je vstal.
(Vsi) Zares je vstal.

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
Priporočimo se na začetku tega bogoslužja našemu Gospodu Jezusu Kristusu.
Kakor se je nekoč skozi zaprta vrata pridružil svojim učencem,
je navzoč tudi med nami,
ko poslušamo njegovo besedo in skupno molimo.
Gospod Jezus Kristus, prikazal si se svojim učencem, da bi jih rešil bojazni.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Ne zavračaš tistih, ki dvomijo, temveč jim odpiraš vrata do vere.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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Navdihuješ nas z duhom odpuščanja in sprave,
da bi našli resnični mir.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Kristus, Gospod,
začetnik in vir novega življenja.
Reši nas žalosti in obupa
ter nas napolni z velikonočnim veseljem.
Tebi zaupamo, vate upamo.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 20,19-31)
Če gre, naj bralec evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih.
Pred evangelijem lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate.
Note: GLORIA 531-539, 638-646, SG 339-357.

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.
Pod noč tistega dne, prvega v tednu,
ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali,
vrata iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev
in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«
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Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«
Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Poglobitev evangelija v obliki pogovora
Sedaj poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj.
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu tri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva.
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje.
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
Sliko, ki jo otroci lahko pobarvajo, najdete na strani 6 te strani:
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/NmltJKJnomKMJqx4KKJK/41_2.So.OsterzeitA.pdf

Vprašanja k evangeliju
Vstali se je učencem dvakrat prikazal prvi dan tedna, torej v nedeljo.
Kateri pomen je imela in ima nedelja za Vas?
Pripovedujte o nedeljskih običajih včeraj in danes.
Besedilo pripoveduje dvakrat, da je prišel Jezus skozi zaprta vrata k učencem.
V čem se razlikuje drugi prihod od prvega (česa pisec drugič ne omeni)?
Kako je srečanje z Vstalim preobrazilo učence?
Preštejte, kolikokrat Jezus pozdravi svoje učence z besedami: »Mir vam bodi!«
Kaj sklepate iz tega?
Kakšno podobo ima mir, ki si ga želite v svojem življenju?
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Katere darove prinaša Vstali svojim učencem?
Kakšno podobo ima novi svet, ki ga želi na tej osnovi z nami zgraditi?
Kaj bi Vi lahko prispevali?
Tomaž bi rad Vstalega videl in se ga dotaknil, da bi mogel verovati.
Kaj bi ta želja lahko pomenila, če jo prenesemo na sodobnega človeka?
Koga blagruje Jezus kot vzorno verujočega?
Kako je do tistih, ki ne morejo na ta način verovati?
Kaj bi to lahko pomenilo za naše odnose do tistih, ki dvomijo ali ne morejo verovati?
Tomaž je tisti, ki v Janezovem evangeliju kot prvi izpove, da je Jezus Bog.
Ste tudi Vi že doživeli trenutke, ko je Vaša vera postala globlja?
Pripovedujte, kako se je to zgodilo.
Preberite konec besedila.
Čemu je bil napisan ta evangelij?
Na koncu pogovora je lahko to vprašanje:

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora?
Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu?

Nato lahko prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Da pacem cordium (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=YOSAx_gBTXc
- Jesus bleibet meine Freude (Orgle, Bach): https://www.youtube.com/watch?v=l3UuGPCCm_I

ODGOVORITI in MOLITI – OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB
Po kratkem molku nadaljujemo z obnovitvijo krstnih obljub. Posodo z vodo postavimo v našo
sredino. »Hvalimo te. – Slavimo te« pri blagoslovni molitvi lahko nadomestimo s klicem »Tebi
hvala, čast in slava!« (GLORIA 954).

Zahvalna molitev
V
Prvo nedeljo po prazniku Jezusovega vstajenja imenujemo „belo nedeljo“.
Nekoč so ta dan vsi, ki so na veliko noč prejeli zakrament svetega krsta,
zadnjič prišli v svojih belih krstnih oblekah k bogoslužju.
Zahvalimo se Bogu tudi mi,
da nas je pri krstu sprejel kot svoje ljubljene sinove in hčere.
Prosimo ga, da nas utrdi v veri in spremlja s svojim blagoslovom. Kratek molk
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V
Gospod, naš Bog, bodi v naši sredi,
ki se spominjamo, kako si nas čudovito ustvaril in še čudoviteje odrešil.
Blagoslovi nam to vodo.
Nad posodo z vodo naredimo znamenje križa.

Vodo si ustvaril, da zemljo dela rodovitno,
nas pa poživlja in očiščuje.
Uporabil si jo v svojem usmiljenju,
ko si z vodo rešil svoje ljudstvo iz sužnosti
in mu ugasil žejo v puščavi.
(Hvalimo te.
(Vsi) Slavimo te.)
Ali: »Tebi hvala, čast in slava!« (GLORIA 954)

V
Tvoj Sin Jezus Kristus je posvetil vodo v Jordanu,
da je v kopeli novega rojstva prenovil našo grešno naravo.
Ko je visel na križu,
pa je obenem s krvjo iz njegove strani pritekla tudi voda.
(Hvalimo te.
(Vsi) Slavimo te.)
Ali: »Tebi hvala, čast in slava!« (GLORIA 954)

V
Naj bo ta voda spomin krsta, ki smo ga prejeli.
Ohrani nas v svoji milosti,
da bomo vredni priti v večno veselje.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

Vera
Po kratkem molku povabi voditelj oz. voditeljica navzoče, da izpovejo svojo vero.

V
Pri krstu smo bili pokopani s Kristusom v smrt,
da bi z njim živeli Božje življenje.
Zato izpovejmo sedaj svojo vero,
po kateri smo povezani kot bratje in sestre v Jezusu Kristusu.
(Vsi) Verujem v Boga Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Marije Device;
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trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa,
sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev,
občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov;
naše vstajenje in večno življenje. Amen.
Sedaj se vsi pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Če je primerno, lahko tudi drug drugega
zaznamujemo s križem – starši naj blagoslovijo otroke in otroci starše. Nato lahko zapojemo
primerno pesem ali spev:
- V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413/SG 265)
- Življenje si mi dal (GLORIA 414/SG 266)
- Hvalim te ponižno (GLORIA 415/SG 263)
- Aleluja. Svet narod (GLORIA 421)
Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi:
- Vidi aquam: https://www.youtube.com/watch?v=S1zl89gFDFk
- Sicut Cervus: https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8
Nadaljujemo z Gospodovo molitvijo.

V
Po krstu smo postali Božji otroci.
Boga smemo imenovati Očeta.
Molimo torej, kakor nas je učil moliti naš brat in Gospod Jezus Kristus.
(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.
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SKLEP
V

Prosimo na koncu tega svetega opravila za Božji blagoslov. Kratek molk

V
Tvoj sveti blagoslov, Gospod,
naj v nas budi duhovno rast,
moč tvoje ljubezni pa naj nas krepi v vsakdanjem življenju.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.
Tako naj nas blagoslovi, varuje in brani 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 velikonočno pesem.

Viri:
•
•
•

Rimski misal
Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A
Klaus Einspieler

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