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

Nedelja Božje besede – besedno bogoslužje

Tretjo navadno nedeljo obhajamo kot nedeljo Božje besede. Tukaj najdete vzorec, kako lahko
v hišni skupnosti ali cerkvi obhajamo besedno bogoslužje. Če hočete določene dele bogoslužja
obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
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 na
častnem mestu Sveto pismo. 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«, svetopisemska besedila, zahvala in prošnje. Najbolj ugodno je, da
pripravite iztis vzorca.
• 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.
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ZAČETEK
Pesem in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.
Nato lahko zapojemo primerno pesem, na primer:
- Oče večni v visokosti (GLORIA 503 in 504, 1. in 2. kitica / SG 392 in 393, 1., 3. in 4. kitica)
- K tebi Bog in naš Gospod (GLORIA 506, 1. in 2. kitica / SG 386, 1. in 4. kitica)
- Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511/SG 405)
- Zapojte hvalnico (GLORIA 811/SG 435)
- Gospod, ti si med nami (GLORIA 512)
- Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834)
- Pojte z nami aleluja (GLORIA 837)
- Pojte Gospodu dežele in narodi (GLORIA 839)
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879)
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
(Vsi) Ki je ustvaril nebo in zemljo.

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
Danes obhajamo nedeljo Božje besede.
Človek, pravi Sveto pismo, ne živi samo od kruha,
ampak od vsega, kar prihaja iz Božjih ust.
Zato sedaj odprimo naša srca,
da nam bo duhovna hrana, ki jo bomo v tem bogoslužju prejeli,
okrepčilo za naše življenje.
Priporočimo se na začetku tega bogoslužja našemu Gospodu Jezusu Kristusu.
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Gospod Jezus Kristus, ti si med nami, ki smo se zbrali v tvojem imenu.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Tvoja beseda je luč na naši poti.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
Ti imaš besede večnega življenja; kdor vate veruje, bo živel vekomaj.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Gospod Jezus Kristus,
večna beseda, ki je postala človek, da bi med nami prebivala.
Naj bomo po zgledu tvoje matere Marije vedno premišljevali Božjo besedo
ter po navdihu Svetega Duha uresničevali voljo nebeškega Očeta.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Branje Božje besede
V bogoslužnih letih A, B in C so predvidena tale berila:
A (2023, 2026, 2029, 2032, 2035) B (2024, 2027, 2030, 2033, 2036) C (2022, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037)

Iz 8,23b-9,3
Ps 27,1.4.13-14
1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

Jona 3,1-5.10
Ps 25,4-5.6-7.8-9
1 Kor 7,29-31
Mr 1,14-20

Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Ps 19,8.9.10.12.15
1 Kor 12,12-31a
Lk 1,1-4; 4,14-21

Besedno bogoslužje nedelje vsebuje poleg evangelija dve berili in psalm. Odločite sami, kako
obsežno naj bo branje Božje besede. Evangelij je treba vedno prebrati. V primeru, da je po
branju svetopisemski pogovor, kar bi bilo prav na nedeljo Božje besede zelo primerno, se lahko
omejite na eno besedilo. Zato je tukaj naveden samo evangelij. Ostala besedila najdete na
spletni strani https://hozana.si/index.php?datum=24.1.2021.
Po berilu lahko preberemo psalm z odpevom ali zapojemo primerno pesem. Pred evangelijem
lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate (note: GLORIA 531-539, 638646 / SG 339-357). Po evangeliju alelujo lahko ponovimo. Če gre, naj bralec berila oz. beril,
psalma in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih.
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Poglobitev berila v obliki pogovora
Po branju Božje besede naj bo razlaga oz. poglobitev svetopisemskih beril:
- Lahko preberemo nedeljsko misel iz cerkvenega lista, priročnika ali drugega cerkvena občila.
- Tudi trenutki tišine pomagajo poglobiti svetopisemska berila.
- Zelo primerno je, če se o enem izmed svetopisemskih besedil pogovorimo (glej spodaj).
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-zaskupnobranje-svetega-pisma.pdf.

Leto A (2023, 2026, 2029, 2032, 2035, 2038)
Evangelij (Mt 4,12-23)
Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je Jezus slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo.
Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru,
v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini,
da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasvetila luč.
Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:
»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata:
Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja.
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata:
Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza,
ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže.
Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.
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Jezus je hodil po vsej Galileji.
Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Vprašanja k evangeliju
Izberite tista vprašanja, ki Vas najbolj zanimajo.

1. V tem letu se v nedeljskem bogoslužju berejo predvsem besedila iz Matejevega
evangelija. Poiščite današnji odlomek (Mt 4,12-23) v Svetem pismu. Kaj se
dogaja prej, kaj kmalu potem? Katero nalogo ima torej današnji odlomek v
Matejevem evangeliju?
2. Matej navezuje na besedilo iz knjige preroka Izaija (Iz 8,23-9,1). Poglejte na
zemljevidu – najdete ga v Svetem pismu na zadnjih straneh – kje so pokrajine, ki
jih evangelist navaja. Zakaj je Matej citiral ravno to besedilo?
3. Preberite svetopisemski odlomek iz Izaijeve knjige (Iz 8,23-9,1). Kdo je ljudstvo,
ki je sedelo v temi? Kdo bi bil lahko danes mišljen s temi besedami? Za katere
ljudi je evangelij o nebeškem kraljestvu posebno „veselo oznanilo“?
4. Potem, ko je Matej z nekaj besedami orisal Jezusovo oznanilo o prihajajočem
Božjem kraljestvu, najprej pripoveduje o tem, da je poklical prve učence. Očitno
je torej oboje tesno povezano. Kaj pod tem vidikom pomeni biti Jezusov učenec?
Kaj to pomeni danes, za Vas osebno?
5. Oglejte si zadnji odstavek evangelija malo bolj natančno. Kako se pri Jezusu
dogaja oznanjevanje Božjega kraljestva? Kje se to danes dogaja v življenju
Cerkve, predvsem v Vaši neposredni okolici?
6. Danes je nedelja Božje besede. Pomislite, katero spodbudno svetopisemsko
besedo bi lahko poslali osebi, ki Vam je blizu!
7. Izberite si besedo iz svetopisemskih besedil te nedelje, ki Vas nagovarja in si jo
izpišite z lepo pisavo. Ponovite jo v naslednjih dneh večkrat na dan, vsaj zjutraj
in zvečer. Opazujte, kaj ta besede povzroča. Če hočete, tudi to lahko zabeležite.
Na koncu lahko zaigrate duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčite.
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Leto B (2024, 2027, 2030, 2033, 2036, 2039)
Evangelij (Mr 1,14-20)
Berilo iz svetega evangelija po Marku.
Ko je bil Janez Krstnik izročen, je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govoril:
»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina,
in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Vprašanja k evangeliju
Izberite tista vprašanja, ki Vas najbolj zanimajo.

1. V tem letu se v nedeljskem bogoslužju berejo predvsem besedila iz Markovega
evangelija. Poglejte v Svetem pismu, kako se glasi prvi stavek, ki ga spregovori
Jezus v tem evangeliju. Kaj se dogaja potem? Kako je to po Vašem mnenju
povezano z vsebino prvih Jezusovih besed?
2. Poskusite povzeti s štirimi besedami postopek, kako Jezus pokliče prve učence.
Očitno se dogaja dvakrat po istem vzorcu. Česa evangelist sploh ni opisal, kar pa
bi bilo po Vašem mnenju vredno, da se omeni?
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3. Podajte se v duhu v Jezusov čas. Kaj bi lahko videli in doživeli, če bi hodili za
Jezusom? Predstavljajte si v naslednjem koraku, da se to dogaja danes. Kam bi
Vas vodila pot v hoji za Jezusom, kaj bi verjetno doživeli?
4. Za kaj se počutite Vi poklicani (ne le v verskem oziru)? Kateri dogodki v Vašem
življenju so s tem povezani?
5. Zakaj se v tem času, ki ima vedno manj smisla za verska vprašanja, trudite za
versko življenje, na primer s tem, da sedaj razmišljate o Svetem pismu? Kaj Vas
gane, zakaj Vam je to tako važno?
6. Danes je nedelja Božje besede. Pomislite, katero spodbudno svetopisemsko
besedo bi lahko poslali osebi, ki Vam je blizu!
7. Izberite si besedo iz svetopisemskih besedil te nedelje, ki Vas nagovarja in si jo
izpišite z lepo pisavo. Ponovite jo v naslednjih dneh večkrat na dan, vsaj zjutraj
in zvečer. Opazujte, kaj ta besede povzroča. Če hočete, to lahko zabeležite na
istem listu.
Na koncu lahko zaigrate duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčite.

Leto C (2022, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040)
Evangelij (Lk 1,1-4; 4,14-21)
Berilo iz svetega evangelija po Luku.
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami,
kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede,
sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel,
tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti popisati,
da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.
Tisti čas se je Jezus v môči Duha vrnil v Galilejo
in glas o njem se je razširil po vsej okolici.
Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.
Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal.
V soboto je po svoji navadi šel v shodnico.
Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija.
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Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost
in slepim vid,
da pustim zatirane na prostost,
da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel.
Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj.
In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Vprašanja k evangeliju
Izberite tista vprašanja, ki Vas najbolj zanimajo.

1. V tem letu se v nedeljskem bogoslužju berejo predvsem besedila iz Lukovega
evangelija. V prvem odstavku pisec razlaga, zakaj se je odločil pisati o Jezusu.
Katere informacije nam daje o namenu svojega dela in načinu svojega delovanja?
2. Jezus je prebral v shodnici svoje domače vasi besedilo iz knjige preroka Izaija.
Preberite ta odlomek v izvirniku (Iz 61,1-4). Kdo je tisti, nad katerim počiva Božji
Duh? Kako deluje? Na katere dogodke v Jezusovem življenju Vas to besedilo
spominja?
3. Jezus je ljudem v javnosti prebiral iz Svetega pisma. Če tudi Vi tu in tam pri
bogoslužju berete berilo – kaj to pomeni za vas, da oznanjate Božjo besedo?
Kako se na to pripravljate?
4. Jezus govori o svojem poslanstvu na osnovi besedila iz Stare zaveze. Kakšen je
Vaš dostop do tega dela Svetega pisma? Kaj Vas nagovarja, kaj Vam dela
preglavice?
5. Jezus pravi, da se je besedilo, ki ga je prebral, danes izpolnilo. Kako bi se
spremenil naš način branja Svetega pisma in življenja, če bi se bolj zavedali, da
nam Bog prav v tem trenutku želi spregovoriti po teh besedah?
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6. Danes je nedelja Božje besede. Pomislite, katero spodbudno svetopisemsko
besedo bi lahko poslali osebi, ki Vam je blizu!
7. Izberite si besedo iz svetopisemskih besedil te nedelje, ki Vas nagovarja in si jo
izpišite z lepo pisavo. Ponovite jo v naslednjih dneh večkrat na dan, vsaj zjutraj
in zvečer. Opazujte, kaj ta besede povzroča. Če hočete, to lahko zabeležite na
istem listu.
Na koncu lahko zaigrate duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčite.

ODGOVORITI in MOLITI
Zahvala
Nato voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, da se Bogu zahvalijo.
Posamezne dele zahvalne molitve lahko razdelimo na več ljudi.

V
Svetopisemska berila, ki smo jih slišali, so Božja beseda.
Zahvalimo se sedaj Bogu, našemu Očetu,
da nas po teh besedah opogumlja, tolaži, kliče in usmerja.
Bog, naš Oče, ne živimo samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz tvojih ust.
Kajti po svoji besedi si ustvaril svet;
po svoji besedi si vsa bitja navdihnil z življenjem.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava. Klic se lahko moli ali poje (napev: GLORIA 954).
Sklenil si zavezo z Izraelom, svojim ljudstvom
in jo postavil na temelj svoje besede.
Mojzesu si zaupal besedo svoje zvestobe kot oporo in navodilo svojemu ljudstvu,
kot moč in okrepčilo za svoje občestvo.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
Poklical si preroke, da bi oznanjali tvojo ljubezen.
Po tvoji besedi so ljudstvo klicali k spreobrnjenju in pokori,
mu napovedovali tvojo sodbo
ter ga tolažili v stiskah in težavah.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
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Tvoja beseda je ganila Izraelove pevce
in jih navdihovala z duhom molitve.
Opevali so tvojo modrost
in nas učili, kako naj hvalimo tvoje ime na veke.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
V polnosti časov pa si poslal svojega Sina,
večno Besedo, ki biva v Očetovem naročju.
Po njem je prišla milost in resnica.
Njegove besede so duh in življenje.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
Da bi dokončal delo svojega Sina,
si poslal Svetega Duha,
da nas uči vsega ter nas utrjuje v pričevanju za vero.
(Vsi) Tebi hvala, čast in slava.
Zahvaljujemo se ti za tvojo besedo
in te slavimo za dela tvojega usmiljenja.
Res se spodobi, da te hvalimo in ti prepevamo:
Zahvalo lahko zaključimo s spevom „Slava Bogu na višavah“ oz. pesmijo, ki temelji na
liturgičnem besedilu. To so predvsem ustrezne kitice iz poglavja „Mašne pesmi“:
- »Gloria!« pojejo angeli vsi (GLORIA 502/SG 399)
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 503/SG 392)
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 504/SG 393)
- Čast Bogu na visokosti (GLORIA 505/383)
- Z angeli zapojmo zdaj (GLORIA 506/SG 386)
- Bogu v višavi slava (GLORIA 507/SG 395)
- Naj slava se razlega (GLORIA 508/SG 397)
- Bog Oče, tebi gre vsa čast (GLORIA 509/SG 401)
- Bogu v višavi slava (GLORIA 657/SG 394)
- Gloria – Taizé (GL 660)
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Prošnje in Oče naš
Nadaljujemo s prošnjami, ki pa lahko tudi odpadejo. V tem primeru sledi Oče naš.
Voditelj oz. voditeljica povabi k molitvi. Namene lahko napovedujejo navzoči.

V
Naš Gospod Jezus Kristus nas vabi, da uberemo pot evangelija.
Zato prosímo polni zaupanja.
Za vse, ki se v svojem življenju usmerjajo po Božji besedi.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za oznanjevalce in oznanjevalke, ki jih mučijo dvomi in resignacija.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za razlagalce Božje besede, ki pomagajo ljudem doujeti veselo oznanilo.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za uboge in zatirane, ki zaupajo, da jih Bog vidi in sliši.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za vse, ki iščejo in dvomijo in ne morejo verovati.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
Za obupane in potrte, ki hrepenijo po tolažbi.
Kristus, sliši nas.
(Vsi) Kristus, usliši nas.
(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 za Božji blagoslov. Kratek molk.

V ali (Vsi) Gospod naj nas blagoslovi in nas varuje.
Gospod naj nas obsije s svojim obličjem in nam bo milostljiv.
Gospod naj obrne svoje obličje k nam in nam podeli mir.
Tako naj nas blagoslovi vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižajo.

(Vsi)

Amen.

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem.

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler, Katoliška Cerkev Koroška, referat za Sveto pismo in liturgijo
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