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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) 
 
 

Besedno bogoslužje na tretjo velikonočno nedeljo (Emavs) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj najdete vzorec besednega bogoslužja na osnovi evangelija o učencih, ki sta z Jezusom na 
poti v Emavs. Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben 
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 svečo. 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: 

 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, evangelij in litanije. 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.  

https://hozana.si/brevir.php
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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). Posebno primerni so spevi, ki se nanašajo na današnji evangelij: 
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124) 
- Sta šla učenca (GLORIA 204) 
- Danes je dan (GLORIA 841) 
- Spremljaj nas, Kristus, Gospod (GLORIA 882) 
Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi, na primer: 
- 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 
 

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. 

On je med nami skrivnostno navzoč, 

čeprav ga kakor učenca, ki sta nekoč hodila v Emavs, 

pogosto ne moremo takoj spoznati. 
 

Gospod Jezus Kristus, ne dopuščaš, da ostanemo sami, 

ko zahaja sonce in nam ugaša upanje. 

(Gospod, usmili se.  

(Vsi) Gospod, usmili se.) 
 

Navzoč si med nami v svoji besedi, daješ našemu življenju cilj in smisel. 

(Kristus, usmili se.  

(Vsi) Kristus, usmili se.) 

https://www.youtube.com/watch?v=J2YbF91BsSU
https://www.youtube.com/watch?v=oAeFy4XvkN8
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Odpiraš nam oči, da lahko vate verujemo in zaživimo. 

(Gospod, usmili se.  

(Vsi) Gospod, usmili se.)  

 

V Usmili se nas, Kristus, Gospod,  

skrivnostni spremljevalec na stezah našega življenja. 

Saj si edini, ki pozna pot skozi smrtno noč. 

Tebi čast in hvala vekomaj. 

(Vsi)  Amen. 

 

 

Molitev 
Voditelj oz. voditeljica povabi zbrane k molitvi.  
 

V Molimo.   Vsi nekaj časa tiho molijo. 
 

Vsemogočni večni Bog,  

tvoj Sin je premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. 

Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v Svetem Duhu prenovi, 

da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 

 
 
 
POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI 
 
 

Spev pred evangelijem in evangelij (Lk 24,13-35)  
 
Evangelij lahko porazdelimo na več bralcev in bralk:  
pripovedovalec oz. pripovedovalka, Jezus, učenec (=učenca). 
Pred evangelijem lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate.  
Note: GLORIA 531-539, 638-646, SG 339-357. 
 
Na spletni strani https://hozana.si  najdete berili in psalm druge velikonočne nedelje. 
Na tej strani najdete sliko z motivom nedeljskega evangelija, ki jo otroci lahko pobarvajo: 
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/ 

 
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. 

https://hozana.si/
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
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Pripovedovalec: Berilo iz svetega evangelija po Luku. 
 

Glej, prav tisti dan, prvi po soboti,  

sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emavs  

in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema.  

Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo.  

In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala,  

se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.  

Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.  

Rekel jima je:  

Jezus: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« 

Pripovedovalec: Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa,  

mu je odgovoril:  

Učenec: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?«  

Jezus: »Kaj neki?«  

Pripovedovalec: je rekel.  

Dejala sta:  

Učenec: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom,  

ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom;  

kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. 

Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael.  

Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo.  

Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst.  

Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa,  

so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov,  

ki so dejali, da živi.  

Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó,  

kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.«  

Pripovedovalec: In on jima je rekel:  

Jezus: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, 

kar so povedali preroki!  

Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?«  

Pripovedovalec: Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal,  

kar je napisano o njem v vseh Pismih. 

Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni.  

On pa se je delal, kakor da gre dalje.  

Silila sta ga in govorila:  

Učenec: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.«  

Pripovedovalec: In vstopil je, da bi ostal pri njiju.  

Ko je sédel z njima za mizo,  

je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal.  

Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala.  
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On pa je izginil izpred njiju.  

In rekla sta drug drugemu:  

Učenec: »Ali ni najino srce gorelo v naju,  

ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?«  

Pripovedovalec: Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem  

ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi.  

Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu.  

Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti  

in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 
 

Kristusov evangelij. 

(Vsi) Hvala tebi, Kristus. 

 

 

Poglobitev evangelija v obliki pogovora 
 

Sedaj lahko 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-skupno-
branje-svetega-pisma.pdf 

 

Vprašanja na ozadju evangelija 
 

... pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo ... 

Kateri dogodek iz preteklih mesecev Vam je najbolj pri srcu? – Pripovedujte o njem. 

 

... njune oči pa so bile zastrte ... 

Ste že kdaj doživeli trenutke, ko ste imeli naknadno vtis, da je bil Bog z Vami? 

 

... mi pa smo upali ... 

Katera razočaranja ste v preteklem času doživeli? –  

Kako ste našli pot, da jih prenašate? 

 

... vsi iz sebe smo tudi zaradi ... 

Dopuščate, da Vas to, kar je nenavadno in presenetljivo v Vašem življenju, oblikuje? 

Kako vpliva na Vaše življenje? 

 

... o nespametna in počasna v srcu ... 

Kateri pomen imajo za Vas versko izobraževanje, verski pogovori  

in razmišljanje o razvoju naše družbe? 

 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
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... ali ni najino srce gorelo v naju ... 

Za kaj gori Vaše srce? – Kaj je v zadnjem času iz tega nastalo? 

 

... tudi ona dva sta pripovedovala ... 

Kdaj ali kje imate možnost, da govorite o tem, kar Vam je važno? 
 

Na koncu pogovora je lahko to vprašanje: 
 

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora? 

Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu? 

 

 

 

ODGOVORITI in MOLITI 
 

Po kratkem molku povabi voditelj oz. voditeljica navzoče k molitvi.  
Po vsakem delu litanij lahko zapojemo spev »Spremljaj nas, Kristus, Gospod« (GLORIA 882). 
 

V Prosimo sedaj Kristusa, našega Gospoda, 
da nas spremlja na naši poti. 
 

V JEZUS, sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 

V Jezus, skriti sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 

V Jezus, nespoznani sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 

V Jezus, skrbni sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 

V Jezus, potrpežljivi sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 

V Jezus, bratski sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 

V Jezus, Božji sopotnik svojih učencev – (Vsi) spremljaj nas. 
 

Sedaj lahko zapojemo spev »Spremljaj nas, Kristus, Gospod« (GLORIA 882). 
 

V Ko Božjih poti ne moremo razumeti – (Vsi) pokaži nam pot. 

V Ko umira naša vera – (Vsi) pokaži nam pot. 

V Ko ugaša naše upanje – (Vsi) pokaži nam pot. 

V Ko ohlajeva naša ljubezen – (Vsi) pokaži nam pot. 

V Ko smo zbegani – (Vsi) pokaži nam pot. 

V Ko ne vidimo več rešitve – (Vsi) pokaži nam pot. 

V Ko notranje izgorevamo – (Vsi) pokaži nam pot. 
 

Sedaj lahko zapojemo spev »Spremljaj nas, Kristus, Gospod« (GLORIA 882). 
 

V KRISTUS, kažipot na naših poteh – (Vsi) vodi nas. 

V Kristus, kažipot našega zaupanja – (Vsi) vodi nas. 

V Kristus, kažipot naše vere – (Vsi) vodi nas. 

V Kristus, kažipot naše ljubezni – (Vsi) vodi nas. 
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V Kristus, kažipot našega zaupanja – (Vsi) vodi nas. 

V Kristus, kažipot naših bratov in sester – (Vsi) vodi nas. 

V Kristus, kažipot našega življenja – (Vsi) vodi nas. 
 

Sedaj lahko zapojemo spev »Spremljaj nas, Kristus, Gospod« (GLORIA 882). 
 

V Na poti skozi puščavo – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti v svobodo – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti skozi tesnobo – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti v širino – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti skozi temo – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti k svetlobi – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti skozi trpljenje – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti k veselju – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti skozi križe in poraze – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti v tvojo slavo – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti skozi propadanje in smrt – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti v večno življenje – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti k tvojim bratom in sestram – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 

V Na poti k nebeškemu Očetu – (Vsi) ostani z nami, o Gospod. 
 

Sedaj lahko zapojemo spev »Spremljaj nas, Kristus, Gospod« (GLORIA 882). 
 
 

V Ostani z nami, o Gospod, ko gre proti večeru. 

Pomagaj nam zaupati in prositi, kakor si nas naučil moliti ti, 

naš spremljevalec in Gospod: 

 

(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 te pobožnosti za Božji blagoslov. Kratek molk. 
 
Ostani z nami, o Gospod, 
ob večeru upanja, 
ob večeru našega življenja, 
ob večeru sveta. 
Ostani z nami 
s svojo tolažbo in blagoslovom. 
Ostani z nami, 
ko nas objame noč tesnobe, 
noč bolezni, 
noč grenke smrti. 
Ostani z nami,  
zdaj in vekomaj.  

(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 (GLORIA 174-185/SG 119-135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pripravil in uredil 

Klaus Einspieler. Katoliška Cerkev Koroška – referat za Sveto pismo in liturgijo 


