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

Besedno bogoslužje na Gospodov vnebohod

Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajamo besedno bogoslužje na slovesni praznik
Gospodovega vnebohoda (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 berilo in 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«, berilo, 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:
- Nad zvezde Kristus hitel je (GLORIA 186/SG 136)
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Jezus premagavec groba: https://www.youtube.com/watch?v=oAeFy4XvkN8
- 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,
ki sedi na Božji desnici
in je vendar med nami skrivnostno navzoč vse dni do konca sveta.
Gospod Jezus Kristus,
prišel si z nebes, da bi med nami živel kot človek.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Vrnil si se z našo človeško naravo k nebeškemu Očetu;
ponižal si se in si bil povišan.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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Ti si most med nebeškim in zemeljskim svetom,
povezuješ človeka z Bogom.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Kristus,
ki živiš v slavi nebeškega Očeta,
večni duhovnik, naš brat in Gospod.
Sklonil si se do dna naše zemeljske bede in okusil prah groba,
da bi nas dvignil iz globočine greha in smrti.
Ostani z nami in nas spremljaj.
Ne dopusti, da bi se zgubili v zemeljskih skrbeh.
Navdihuj nas, da bomo iskali to, kar je zgoraj pri tebi,
ki sediš na desnici Očetovi.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Berilo (Apd 1,1-11)
Berilo iz Apostolskih del.
V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem,
kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa.
Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi:
štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu.
Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema,
temveč naj počakajo na Očetovo obljubo,
»o kateri ste slišali od mene;
zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«.
Ko so bili zbrani, so ga vprašali:
»Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
Rekel jim je:
»Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke,
ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
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Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji
ter do skrajnih mej sveta.«
Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo,
glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih,
ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.

Psalm, drugo berilo in evangelij 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.
Po berilu lahko zapojemo v hišni skupnosti tudi pesem »Nad zvezde Kristus hitel je« (GLORIA
186/SG 136) – če to nismo storili že na začetku – ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Ascendit Christus hodie: https://www.youtube.com/watch?v=AlCJYTMYHI4
- Ascendit Christus in altum: https://www.youtube.com/watch?v=NrTmFwE_jAs
- Viri Galilaei: https://www.youtube.com/watch?v=X-qWPOjzGYU

Poglobitev berila 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:
http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/christi-himmelfahrt?version=print
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Vprašanja na ozadju berila
Kako si predstavljate Jezusov vnebohod?
Katere težave se pojavijo, če vidimo v današnjem berilu natančen opis tega dogajanja
in to skušamo združiti s tem, kar danes vemo o vesolju?
Berilo pravi, da je oblak zastrl Jezusa pogledom učencev.
Poznate svetopisemske odlomke, v katerih igra oblak pomembno vlogo
(preberite na primer 2 Mz 24,15-18)?
Na kaj nas znamenje oblaka v tem besedilu opozarja?
Apostoli očitno tudi po Gospodovem vstajenju ne razumejo,
da Božjega kraljestva, o katerem je govoril Jezus,
ne moremo primerjati s katerokoli zemeljsko družbo.
Katera upanja in predstave povezujete Vi s tem izrazom?
Jezus naroča učencem, naj bodo njegove priče.
To velja za kristjane vseh časov.
Kaj torej pomeni za nas, ki živimo v 21. stoletju?
Kdaj ste Vi priča Vstalega, kdaj bi to lahko bili v večji meri?
Vera v Kristusa prekorači meje.
Zato Jezus pošlje učence do skrajnih mej sveta.
Kje so danes meje, ki jih moramo kristjani premostiti?
Kdor veruje, da je bil Jezus sprejet v nebesa,
postane s tem vernik, ki pričakuje njegov ponovni prihod.
Katero vlogo igra v Vašem življenju misel,
da bo Kristus prišel sodit žive in mrtve?
Na koncu pogovora je lahko to vprašanje:

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora?
Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu?
Sedaj lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.
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ODGOVORITI in MOLITI
Vera
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče po kratkem molku k molitvi.

V
Kristus, je prišel iz nebes in postal človek,
umrl in od mrtvih vstal,
šel v nebesa v Božjo slavo.
Veroizpoved nam predoča glavne stebre naše vere.
Izpovejmo torej sedaj to našo vero v Jezusa Kristusa,
pravega Boga in pravega človeka.
(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;
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 lahko zapojemo pesem, na primer:
- Jezus moj, ljubim te (GLORIA 285)
- O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288/SG 436)
- Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290)

Zahvala
Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z zahvalo.
Primerno je, da navzoči preberejo posamezne dele zahvalne molitve.

V
Zahvalimo se Bogu vsemogočnemu,
ki je svojega Sina Jezusa Kristusa obudil od mrtvih
in ga povišal na svojo desnico. Kratek molk.
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V
Človekoljubi Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
tako si svet vzljubil, da si dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,
ampak bi imel večno življenje.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj.
Lahko zapojemo tudi klic »Tebi hvala, čast in slava!« (GLORIA 954)
ali alelujo (GLORIA 531-539, 638-646, SG 339-357).

V
Zahvaljujemo se ti, Oče,
za učlovečenje tvojega Sina,
za njegovo rojstvo iz Device Marije,
za njegovo življenje med nami.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. Ali drug primeren klic.
V
Zahvaljujemo se ti, Oče,
za Jezusovo življenje v Nazaretu,
za njegovo razodetje pri krstu v Jordanu,
za njegovo zmago nad hudičem, ki ga je skušal v puščavi.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. Ali drug primeren klic.
V
Zahvaljujemo se ti, Oče,
za vsako besedo iz Jezusovih ust,
za čudeže, s katerimi je oznanjal tvoje kraljestvo,
za znamenja njegovega veličastva.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. Ali drug primeren klic.
V
Zahvaljujemo se ti, Oče,
za zadnjo večerjo tvojega Sina,
za njegovo trpljenje in smrt,
za njegov počitek v grobu in zmagoslavno vstajenje.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. Ali drug primeren klic.
V
Zahvaljujemo se ti, Oče,
za oblast, ki si jo dal Kristusu v nebesih in na zemlji,
za njegov slavni vnebohod,
za dar Svetega Duha.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. Ali drug primeren klic.
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V
Zahvaljujemo se ti, Oče,
da nas tvoj sin ne zapusti,
da je med nami navzoč, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu,
da ostane z nami vse dni do konca sveta.
(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. Ali drug primeren klic.
V
Zahvaljujemo se ti, Oče, kralj nebes in zemlje,
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu v Svetem Duhu.
Tebe slavimo, 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

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 naj nas vsemogočni Bog,
čigar edinorojeni Sin je vstopil v nebeško slavo.
(Vsi) Amen.
V
Kristus se je po svojem vstajenju prikazal učencem.
Naj nam bo milostljiv takrat,
ko se prikaže in pride sodit žive in mrtve.
(Vsi) Amen.
V
Kristus z Očetom kraljuje v nebeški slavi,
obenem pa je z nami, kakor je obljubil.
Naj nam da, da bomo vedno doživljali njegovo navzočnost.
(Vsi) Amen.
V
To naj nam podeli 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)
- O Marija, moje želje (GLORIA 313/SG 198)
- Raduj se, Kraljica nebeška: https://www.youtube.com/watch?v=V3io9S4hDiI
- Mirno nam plove čolnič življenja: https://www.youtube.com/watch?v=8qYOtZrE0oY

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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