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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 7. velikonočno nedeljo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajamo besedno bogoslužje na 7. 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 večernice za velikonočni čas (štev. 205 in 237) ter pobožnost (štev. 
224 in 245). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. Poleg tega se v 
velikonočnem času moli častitljivi del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, štev. 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, zahvala 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.  
 

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 ali 
drugo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer: 
- S skupno pesmijo prosimo (GLORIA 226/SG 140) 
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121) 
- Oče, združi nas (GLORIA 663) 
- Pridi, Sveti Duh, luč srca: https://www.youtube.com/watch?v=ygDjzEgn3zk 

- Pridi, Sveti Duh, luč srca: https://www.youtube.com/watch?v=AdV9WP6IPhY 

 

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. 

Vrnil se je k Očetu v nebesih, 

da bi nam poslal Duha resnice.  

 

Gospod Jezus Kristus,  

ne dopuščaš, da bi ostali sami s svojimi vprašanji in skrbmi. 

Prišel si, da bi spoznali edinega resničnega Boga. 

(Gospod, usmili se.  

(Vsi) Gospod, usmili se.) 

 

Tebi je dana oblast v nebesih in na zemlji. 

Kdor vate veruje, prejme večno življenje. 

(Kristus, usmili se.  

(Vsi) Kristus, usmili se.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ygDjzEgn3zk
https://www.youtube.com/watch?v=AdV9WP6IPhY
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V ljubezni si povezan z Očetom že pred začetkom sveta. 

Kdor vate veruje, nikoli ni sam. 

(Gospod, usmili se.  

(Vsi) Gospod, usmili se.) 
 

V Usmili se nas, Kristus, Gospod. 

Razodeni nam Očeta, 

od katerega prihajaš in s katerim kraljuješ. 

Pokaži nam svoje veličastvo, 

sijaj ljubezni, ki nas rešuje. 

Razsvetli nas s svojo resnico, 

da bomo spoznali Očeta. 

Daj nam Duha vere, 

da bomo v tebi našli večno življenje. 

Naj prebiva med nami tvoja ljubezen, 

da bomo vsi eno. 

Tebi čast in hvala vekomaj. 

(Vsi)  Amen. 

 

 

 

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI 
 
 

Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 17,1-26)  
 

Tukaj najdete daljši odlomek iz Janezovega evangelija, ki je povezan z nekaterimi vprašanji. 
Odstavki zaznamujejo odlomke, ki se berejo v letih A, B in C. 
Če berete samo evangelij, je primerno, da preberete ves odlomek, ki je enota. 
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 Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal:  

»Oče, prišla je ura.  

Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe,  

kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi bitji,  

da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal.  

Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga,  

in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.  
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Jaz sem te poveličal na zemlji s tem,  

da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim.  

In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom,  

ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. 

Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. 

Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.  

Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe;  

kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim.  

Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe,  

ter začeli verovati, da si me ti poslal.  

Jaz prosim zanje.  

Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji;  

in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih.  

Nisem več na svetu;  

oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi.  
 

Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal,  

da bodo eno kakor midva.  

Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal.  

Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil,  

razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo.  

Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu,  

da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno.  

Izročil sem jim tvojo besedo,  

svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.  

Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.  

Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.  

Posveti jih v resnici;  

tvoja beseda je resnica.  

Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet,  

in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. 
 

Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste,  

ki bodo po njihovi besedi verovali vame:  

da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,  

da bi bili tudi oni v naju,  

da bo svet veroval, da si me ti poslal.  

In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni,  

da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni,  

da bi bili popolnoma eno.  

Naj svet spozna, da si me ti poslal  

in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.  
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Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz,  

da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal,  

ker si me ljubil pred začetkom sveta.  

Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal  

in ti so spoznali, da si me ti poslal.  

In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval,  

da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.« 
 

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-skupno-
branje-svetega-pisma.pdf 
 
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/  

 

 

 
 

Vprašanja na ozadju evangelija 

 

Prvi odstavek 
 

V prvem delu evangelija je govor o tem, da bo Sin poveličan. 

Podčrtajte vse vrstice, v katerih najdete izraz »poveličati«. 

Na kaj je evangelist pri tem mislil? 

V čem se je po Vašem mnenju najbolj jasno pokazalo Jezusovo veličastvo? 

 

Kaj nam to besedilo pove o Očetu, kaj o Sinu? –  

Kaj dela Oče glede na Sina, kaj Sin glede na Očeta? 

 

Kaj mora človek prispevati, da lahko vstopi v skupnost z Bogom? 

Kaj pomeni bo Vašem mnenju biti veren? 

 

 

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
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
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Drugi odstavek 
 

Tukaj gre za to, da vero ohranimo tudi tedaj, ko so razmere hude. 

Kaj bi to lahko pomenilo za nas danes? 

 

Jezus pravi, da svet tiste, ki verujejo, odklanja. 

Poznate primere, ki to potrjujejo, morda tudi iz svoje lastne izkušnje? 

 

Pomislite na to, kar je v središču Vaše vere. 

Kaj je za Vas tista resnica, ki je temelj vsega? 

 

Tretji odstavek 
 

Jezus je prosil, naj bi bili vsi eno. 

Kaj so danes največje nevarnosti za edinost v družini, župniji in krajevni Cerkvi? 

Kaj lahko prispevamo, da živimo v slogi? 

 

Ste že kdaj imeli stike s kristjani, ki niso katoličani? 

Če že: Kaj ste odkrili dobrega? 

Če ne: Zakaj do sedaj še ni prišlo do ožjih stikov? 

 

Kaj nam pove ta odlomek o Jezusovem odnosu do svojih učencev? 

Kateri ideal vernika nam posreduje to besedilo? 

Ste že kdaj v posebni meri občutili, da je Kristus v Vas in Vi v Kristusu? 

 
Nato koncu lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.  
 
 
 
 

ODGOVORITI in MOLITI 
 
 

Zahvala in prošnja 

Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče po kratkem molku k molitvi. 
 

V V teh dneh prosimo za Svetega Duha, 

ki ga je Kristus obljubil svojim učencem. 

Od prvih binkošti naprej deluje v Božji Cerkvi, 

naj tudi nas bogato obdaruje. 
 

Primerno je, da navzoči preberejo posamezne dele zahvalne molitve. Klic se lahko poje ali moli. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih.  
Ali odpev: »Pridi, pridi, Sveti Duh; pridi, pridi, Sveti Duh!« (GLORIA 226/SG 140). 
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V Zahvaljujemo se ti, o Bog, stvarnik nebes in zemlje. 

Blizu si vsem, ki te iščejo. 

Podpiraš jih s svojim Duhom, da bi te spoznali in vzljubili. 

Navdihoval si preroke, da bi po njih govoril svojemu ljudstvu. 

Ko pa se je dopolnil čas, si poslal svojega Sina. 

Razodel nam je tvoje besede, 

da bi začeli verovati in tako postali tvoji otroci. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Zahvaljujemo se ti za Svetega Duha, učitelja in tolažnika. 

Ko nam manjkajo besede, da bi o tebi govorili 

in ne vemo, za kaj bi prosili, 

prihaja na pomoč naši slabosti in za nas posreduje. 

Razodeva nam tvojo ljubezen, da bi te spoznali in ti zvesto služili. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Zahvaljujemo se ti za delovanje Duha v tvoji Cerkvi, 

ki nadaljuje in dopolnjuje delo tvojega Sina. 

Uvaja nas v resnico, da bi o njej govorili vsem ljudem. 

Njim pa odpira ušesa, 

da bi slišali Jezusovo veselo oznanilo,  

vanj verovali in po njem živeli. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Zahvaljujemo se ti za obilne duhovne darove, 

ki jih je vsak izmed nas prejel. 

Predvsem pa te slavimo za vez ljubezni, ki nas združuje. 

Sprejel si nas kot svoje otroke, 

da bi postali bratje in sestre, 

dediči tvojih obljub in sodelavci v tvojem vinogradu. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Prosimo te:  

Tvoj Sveti Duh naj pride tudi v teh dneh nad nas. 

Utrdi naj nas v veri in vodi k dejavni ljubezni. 
  
(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Pridi, Sveti Duh, Tolažnik žalostnih. 

Obriši objokanim solze, spremeni njihovo žalost v veselje.  
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
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V Pridi, Sveti Duh, Oče ubogih. 

Razveseli vse, ki trpijo zaradi pomanjkanja, z obilnimi darovi.  
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Pridi, Sveti Duh, pomočnik slabotnih. 

Okrepčaj onemogle s svojo močjo, da bodo zaživeli. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Pridi, Sveti Duh, luč obupanih. 

Razsvetli življenje vseh, ki ne vidijo več smisla.  
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

V Pridi, Sveti Duh, zdravnik naših duš. 

Preženi v nas temino sovraštva, da bomo živeli v miru in spravi. 
 

(Vsi) Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih. Ali odpev »Pridi, pridi, Sveti Duh« 
 

 
 
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 Blagoslovi nas, Bog, naš Oče. 

Pošlji nam moč svojega Duha, 

da bo naše duhovno življenje raslo in cvetelo. 

Pomagaj nam živeti v tvoji ljubezni, 

da bo svet spoznal, da med nami biva tvoj Sin Jezus Kristus, 

ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

V Tako naj nas blagoslovi, varuje in podpira 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 ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer: 
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121) 
- Ko zarja zlati nam gore (GLORIA 310/SG 172) 
 
- Raduj se, Kraljica nebeška: https://www.youtube.com/watch?v=V3io9S4hDiI 
- Zate, Marija, nagelj je in rožmarin: https://www.youtube.com/watch?v=J_t3A2XtDuM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=V3io9S4hDiI
https://www.youtube.com/watch?v=J_t3A2XtDuM

