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

Besedno bogoslužje na 4. velikonočno nedeljo (dobri pastir)

Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajamo besedno bogoslužje na 4. velikonočno nedeljo,
nedeljo dobrega pastirja (lahko tudi na predvečer ali med tednom). 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 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 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. Tukaj najdete
nekaj povezav do glasbe, ki je na voljo na spletu.
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ZAČETEK
Pesem in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo velikonočno svečo. Nato lahko zapojemo velikonočno pesem
(GLORIA 174-185/SG 119-135) ali prisluhnemo duhovni glasbi:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- Hvali svet, Odrešenika (GLORIA 546/SG 425), 1. in 2. kitica
- Gospod moj dobri je pastir (GLORIA 855/SG 437)
- Raduj se, Kraljica nebeška: https://www.youtube.com/watch?v=QepxHy08ps8
- Gospod je moj pastir: https://www.youtube.com/watch?v=zm2H7gUZeuE
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 kot dobri pastir,
če poslušamo njegov glas in živimo po njegovi besedi.
Gospod Jezus Kristus, dobri pastir,
hodiš pred nami in nas varno vodiš, ko nam ugaša luč in nas navdaja strah.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Vsakega izmed nas kličeš po imenu, saj si dal za nas svoje življenje.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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Iščeš tudi tiste, ki so zgrešili pot, da se ne bi izgubili.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Kristus, Gospod,
ki smo se zbrali v velikonočnem veselju.
Ne dopusti, da bi preslišali tvoj glas,
ki nam obljublja polnost življenja.
Poveži, kar je človek samovoljno ločil.
Zedini vse v veri, upanju in ljubezni,
da bomo ena čreda in en pastir.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 10,1-18)
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.
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/

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus:
»Resnično, resnično, povem vam:
Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od drugod,
ta je tat in ropar.
Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc.
Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas
in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven.
Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim,
ker poznajo njegov glas.
Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim,
ker ne poznajo glasu tujcev.«
Jezus jim je povedal to prispodobo, pa niso spoznali, kaj jim je govoril.
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Jezus je znova spregovoril:
»Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce.
Vsi, ki so prišli pred menoj,
so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale.
Jaz sem vrata.
Kdor stopi skozme, se bo rešil;
hodil bo noter in ven in bo našel pašo.
Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje.
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.
Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir da svoje življenje za ovce.
Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove,
pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk,
in volk jih pograbi in razkropi.
Je pač najemnik in mu za ovce ni mar.
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta.
Svoje življenje dam za ovce.
Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva.
Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas
in bo ena čreda, en pastir.
Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem.
Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe.
Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem.
To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«
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 lahko vsak 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
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Vprašanja na ozadju evangelija
Gotovo poznate številne slike in umetnine z motivom dobrega pastirja.
Skušajte se spomniti, kje vse ste jih že videli.
Kako so na Vas učinkovale?
Preberite evangelij še enkrat in podčrtajte ali zabeležite, kaj dobri pastir vse dela.
Kaj je Vam najbolj važno?
Katere lastnosti ima v tem besedilu dobri pastir,
katere lastnosti ima v primerjavi z njim tujec oziroma najemnik?
Katere ljudi v Vaši okolici imajo lastnosti dobrega pastirja?
Kako spoznajo ovce dobrega pastirja?
Kako je Marija Magdalena na velikonočno jutro spoznala Vstalega (Jn 20,11-18)?
Kaj bi to lahko pomenilo?
Kjer je pastir, morajo biti tudi ovce.
Kako Vam je všeč ta vidik prilike, ki primerja vernike z ovcami?
Oglejte si na tem ozadju, kako evangelij opisuje odnos med pastirjem in ovcami.
Vam ta način pripovedovanja omogoča nove pristope do prispodobe ovce in pastirja?
Dobri pastir, pravi Jezus, hodi pred ovcami.
Opišite „pašnik“, na katerega naj bi Vas Kristus vodil.
Evangelij označi Jezusa tudi kot vrata.
Kaj bi to lahko pomenilo?
Kakšen prostor naj bi Vam odprla ta vrata, če pomislite na svoje življenje?
Izberite si iz tega evangelija stavek, ki Vas v tem trenutku najbolj nagovarja.
Pripovedujte drugim o tem, zakaj Vam je tako všeč.
Na koncu pogovora je lahko to vprašanje:

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora?
Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu?
Nato lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.
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ODGOVORITI in MOLITI
Po kratkem molku nadaljujemo s psalmom, prošnjami in Gospodovo molitvijo.

Psalm 23: Gospod je moj pastir
Voditelj oz. voditeljica uvede v molitev psalma. Molimo ga tako, da voditelj oz. voditeljica
prebere po eno vrstico, ki jo nato vsi ponovijo. V tem primeru navzoči ne potrebujejo besedila.
Če pozorno poslušajo, vrstice lahko ponovijo na pamet in tako najdejo še boljši dostop do
besedila.

V
Zmolili bomo sedaj psalm o dobrem pastirju,
ki šteje med najbolj znane in priljubljene molitve Svetega pisma.
Že Jezus ga je poznal in prav gotovo tudi redno molil,
saj je v svojih prilikah rad govoril o pastirju in ovcah.
Prebral(a) bom sedaj po eno vrstico,
Vas pa vabim, da jo potem ponovite.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Gospod je moj pastir, (Vsi) Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka. (Vsi) nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. (Vsi) Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi, (Vsi) K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. (Vsi) mojo dušo poživlja.
Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena. (Vsi) Vódi me po pravih stezah ...
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, (Vsi) Tudi če bi hodil po globeli ...
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, (Vsi) se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. (Vsi) tvoja palica in tvoja gorjača ...
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov; (Vsi) Pred mano pogrinjaš ...
z oljem mi maziliš glavo, (Vsi) z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. (Vsi) moja čaša je prepolna.
Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; (Vsi) Le dobrota ...
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. (Vsi) prebival bom ...
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. (Vsi) Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. (Vsi) Kakor je bilo ...

Prošnje in Gospodova molitev
Nadaljujemo s prošnjami. Molitvene namene (med njimi lahko tudi izbiramo) naj bi prebrali
navzoči. Poleg tega lahko tudi sami izrečemo kako prošnjo. Klic lahko tudi zapojemo (GLORIA
445-448). Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče tako ali podobno k molitvi:
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V
Prosimo sedaj Kristusa, dobrega pastirja, da nas spremlja in varuje,
saj je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.
Daroval si za nas svoje življenje.
Varuj in vodi vse, ki se prizadevajo za potrebe soljudi:
zdravnike in zdravnice, strežno osebje v bolnicah in domovih za ostarele
ter nastavljence v trgovinah in mnogih drugih ustanovah javnega življenja.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Kličeš in ovce poslušajo tvoj glas.
Pošlji nam v času zmede glasov, mnenj in sporočil svojega Duha,
da bomo lahko spoznali, kaj je prav in dobro.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Prišel si, da bi zbral razkropljene Božje otroke.
Združi vse narode, da bodo drug drugemu stali ob strani,
premagali nesporazume in iskali resnični mir.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Kličeš može in žene, da bi svojim soljudem služili kot pastirji.
Pomagaj jim, da bodo odločali pravično
in se ozirali predvsem na tiste, ki so najbolj potrebni podpore.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Hodiš pred svojo čredo in ji kažeš pot.
Usmili se vseh, ki se bojijo prihodnosti in ne vidijo rešitve.
Ne dopusti, da bi te spregledali in obupali.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Ti si vrta k ovcam.
Ne dopusti, da bi brezvestni ljudje izkoriščali negotovost mnogih
ter izigravali drugega proti drugemu.
Nas pa navdihuj, da pri iskanju resnice ne bi prezrli ljubezni.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Ti si vrata v večno življenje.
Pridi in pomagaj umirajočim, potolaži žalujoče
ter privedi naše rajne k nebeškemu Očetu.
(Vsi) Kristus, usmili se. Ali drug primeren klic.
Sedaj lahko tudi sami izrečemo kako prošnjo.
Nadaljujemo z Gospodovo molitvijo. Voditelj oz. voditeljica pravi:
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V
Kristus je pot in vrata k nebeškemu Očetu.
Molimo torej, kakor nas je učil moliti:
(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 tega svetega opravila za Božji blagoslov. Kratek molk.

V

O Bog, dobri pastir, ozri se milostno na svojo čredo,
ki jo je tvoj ljubljeni Sin Jezus Kristus odrešil s svojo daritvijo na križu.
(Vsi) Amen.
V
Združi svoje razkropljeno ljudstvo, da bo ena čreda in en pastir.
(Vsi) Amen.
V
Ostani z nami in nas privedi na sočne pašnike večnega življenja.
(Vsi) Amen.
V

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. Aleluja. Aleluja.
(Vsi) Vekomaj. Amen. Aleluja. Aleluja.
Na koncu lahko zapojemo pesem „O Marija, bodi zdrava“ (GLORIA 176/SG 121) ali prisluhnemo
duhovni glasbi:
- Laudate Dominum: https://www.youtube.com/watch?v=yLdQvMDnL0o
- Dona nobis pacem: https://www.youtube.com/watch?v=bURklF4aULM

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