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

Besedno bogoslužje na 6. velikonočno nedeljo

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti obhajamo besedno bogoslužje na 6.
velikonočno nedeljo (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:
 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«, evangelij in zahvala. 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 na začetku in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo velikonočno svečo. Nato lahko zapojemo velikonočno pesem
(GLORIA 174-185/SG 119-135) ali drug primeren spev:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Oče, združi nas (GLORIA 663)
- Danica svetila je v mirno še noč: https://www.youtube.com/watch?v=tc9P_rxdCl8
- Skalovje groba se razgane: https://www.youtube.com/watch?v=EHzQCrHpMeA
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.
Vabi nas, da živimo po njegovi besedi,
da ostane on v nas in mi v njem.
Gospod Jezus Kristus,
naše oči so pogosto slepe, da bi videle to, kar je bistveno.
Ti nam daješ svojega Duha, ki nam pomaga spoznati resnico.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Naša srca včasih vznemirjajo dvomi, strah in nevoščljivost.
Ti nam daješ mir, ki ga svet ne more dati.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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Nemalokrat smo jetniki svoje samovoljnosti.
Ti nam daješ moč, da se med seboj ljubimo in živimo kot tvoji učenci.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Kristus, Gospod,
in nas obsij z nebeško svetlobo.
Odpri nam srce, da te bo spoznalo
in te ljubilo z vso močjo.
Pošlji nam svojega Duha,
da bo v nas prebival in nas prenovil.
Potem bo blestela resnica v delih naše ljubezni
in tvoj mir se bo razlegal do koncev zemlje.
V tebi je resnica, ti si naše življenje,
tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 14,15-29)
Tukaj najdete daljši odlomek iz Janezovega evangelija, ki je povezan z nekaterimi vprašanji.
Evangelij bogoslužnega leta, berili in psalm najdete na: https://hozana.si.
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.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri vas vekomaj:
Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna.
Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas.
Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam.
Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli,
ker jaz živim in živeli boste tudi vi.
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Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.
Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi;
kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče,
in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.«
Juda (ne Iškarijot) mu je rekel:
»Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?«
Jezus je odgovoril in mu rekel:
»Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed;
in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas.
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,
on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.
Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹
Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu,
saj je Oče večji od mene.
In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi,
da boste verovali, ko se zgodi.
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
Tukaj najdete črno-belo sliko, ki jo otroci lahko pobarvajo:
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/rsmqJKJnomKMJqx4KLJK/43_6.So_OsterzeitA.pdf
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Vprašanja na ozadju evangelija
Današnji evangelij strogo ločuje med »svetom« ter Jezusovimi učenci.
Oglejte si, katere izraze najdete v povezavi s »svetom« in katere z Jezusovimi učenci.
Da bo bolj pregledno, si to lahko zabeležite v dveh stolpcih.
Kaj zbuja Vašo pozornost?
Če na ozadju prvega vprašanja pogledate na svoje življenje –
v katerih situacijah ste bolj učenec oz. učenka,
v katerih ste še zasidrani v tem, kar imenuje Janezov evangelij »svet«?
Čemu bo Jezus poslal po besedah tega evangelija Svetega Duha?
Kaj je resnica? – Preberite tudi Jn 14,6.
Kako oriše današnji evangelij odnos učencev do Kristusa oz. nebeškega Očeta?
Bodite predvsem pozorni na izraz »biti v ...; biti pri«.
Očito gre v teh primerih za vero.
Opišite na ozadju tega evangelija, kaj pomeni verovati.
Kristusa ljubiti pomeni živeti po njegovih zapovedih.
Kaj pomeni za Vas, živeti po zapovedih?
Preberite kot dopolnilo Jn 13,34-35.
Kaj je na tem ozadju najbolj važno?
V katerih situacijah imate vtis, da Vam uspe živeti po tem načelu?
Vera in ljubezen nastopata v tem besedilu pogosto kot par.
Kako to doživljate v vsakdanjem življenju?
Zakaj je včasih tako težko, da združimo vero z ljubeznijo?
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. Posebno lepo dopolnilo je
skladba Thomasa Tallisa z naslovom: If ye love me, keep my commandments (Če me ljubite,
držite moje zapovedi), ki je nastala na osnovi prvega dela današnjega evangelija:
https://www.youtube.com/watch?v=eqt005j1dB0
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ODGOVORITI in MOLITI
Zahvala in prošnja
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče po kratkem molku k molitvi.

V
Kdor veruje, ni nikoli sam.
Imamo pomočnika in tolažnika – Svetega Duha.
Kdor zanj prosi, mu bo dano.
Zahvalimo se torej za Božjo dobroto,
po kateri prejemamo vse, kar potrebujemo.
Primerno je, da navzoči preberejo posamezne dele zahvalne molitve.
Po vsakem odlomku odgovorimo s prošnjo: »Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi
v njih ogenj svoje ljubezni.« Namesto tega lahko zapojemo odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi,
pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).

V
Bog, vir življenja in resnice,
zahvaljujemo se ti za tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Poslal nam je svojega Duha, pomočnika in tolažnika,
Duha ljubezni in resnice.
Ne dovoli, da bi postala naša vera ozka in neusmiljena.
Ne daj, da bi naša ljubezen drugim onemogočila rast
in jih spravila v odvisnost.
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).

V
Zahvaljujemo se ti, o Bog,
za čudež spreobrnenja in novega začetka,
za pomoč Svetega Duha,
za ogenj veselega oznanila.
Obvaruj nas bojazljivosti, ko ugašata vnema in zagnanost.
Ne daj, da bi se oklepali preteklosti
in ob tem prezrli znamenja našega časa.
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).
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V
Zahvaljujemo se ti za delovanje Svetega Duha,
ki navdihuje vse stvarstvo, da bi prejelo milost in novo življenje.
Usposobi svojo Cerkev, da bo prinašala uteho vsem,
ki sedijo v temi in smrtni senci.
Daj svojim vernim tankočutno srce,
da se bodo prizadevali za pravičnost
in močne roke,
ki bodo opora tistim, ki si sami ne morejo pomagati.
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).

V
Zahvaljujemo se ti za darove Svetega Duha, našega pomočnika,
za dar modrosti in umnosti,
sveta in moči,
vednosti in pomoči,
za dar strahu Božjega.
Podpiraj vse, ki nosijo odgovornost za našo družbo,
ki oblikujejo javno mnenje in odločajo o usodi svojih soljudi.
Tvoj Sveti Duh naj oblikuje njihova srca.
Varuje naj jih sebičnosti in oholosti,
da bodo trezno in pravično odločali
ter se prizadevali ta tiste, ki so najbolj potrebni podpore.
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).

V
Zahvaljujemo se ti za obilne sadove tvojega Božjega Duha,
za ljubezen, veselje in mir,
potrpežljivost, blagost in dobrotljivost,
krotkost, zvestobo in skromnost,
za sad vzdržnosti in čistosti.
Osvobodi vse, ki so ujeti v sovraštvu in notranjem nemiru,
ki širijo neslogo in drugim otežkočijo življenje.
Odreši jih sebičnosti, da se bodo spreobrnili in zaživeli.
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).
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V
Zahvaljujemo se ti za navzočnost Svetega Duha v naših dneh,
ki nadaljuje in dopolnjuje delo tvojega Sina;
ki nas navdihuje, ko premišljujemo tvojo besedo
in nas posvečuje po zakramentih Cerkve;
ki spremlja tvoje ljudstvo in njegove služabnike,
da bi dosegli večno skupnost pri tebi.
Opri vsem, ki delujejo v tvoji Cerkvi, ušesa za blagovest tvojega Sina.
Ne daj, da bi nehali živeti po tvoji volji in iskati nove poti oznanjevanja.
Naj spoznajo sledove Svetega Duha, ki veje, kjer hoče.
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140).

V
Zahvaljujemo se ti, Bog, naš Oče,
po tvojem Sinu v Svetem Duhu.
Tebe hvalimo, tebi prepevamo:
Zahvalo zaključimo s spevom „Slava Bogu na višavah“ oz. pesmijo, ki temelji na liturgičnem
besedilu. To so lahko ustrezne kitice iz poglavja „Mašne pesmi“ (GLORIA 502-509, 657, 660,
SG 383-404), na primer:
- »Gloria!« pojejo angeli vsi (GLORIA 502/SG 399)
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 503/SG 392)
- Naj slava se razlega (GLORIA 508/SG 397)

Oče naš
V
Rojeni iz vode in Svetega Duha se imenujemo in smo Božji otroci.
Zato sedaj molimo, kakor nas je naučil naš 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.
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 Marijino pesem, na primer:
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Lepa si, lepa si, roža Marija (GLORIA 308/SG 176)
- Raduj se, Kraljica nebeška: https://www.youtube.com/watch?v=V3io9S4hDiI
- Dajte mi zlatih strun: https://www.youtube.com/watch?v=69vNcMYvHNQ

Viri: Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A; Rimski misal; Klaus Einspieler
Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
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