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

Besedno bogoslužje na praznik Svete Trojice

Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajamo besedno bogoslužje na slovesni praznik Svete
Trojice (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.
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 litanije. 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 tudi
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 svečo.
Nato lahko zapojemo primerno pesem, na primer:
- Trojica Sveta, vir moči (GLORIA 257)
- Čast Bogu na visokosti (GLORIA 505/SG 383)
- Bog Oče, tebi gre vsa čast (GLORIA 509/SG 401)
- Alta Trinitas beata: https://www.youtube.com/watch?v=ho5dsDVz5rs
- Sancta Trinitas: https://www.youtube.com/watch?v=i1Ix-xq1v3Q
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
Priporočimo se na začetku tega bogoslužja našemu Gospodu Jezusu Kristusu,
ki je v večni ljubezni povezan z Očetom in Svetim Duhom v nebesih,
med nami pa je skrivnostno navzoč vse dni do konca sveta.
Gospod Jezus Kristus,
od Očeta poslan si postal človek po Svetem Duhu.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Vrnil si se z našo človeško naravo k nebeškemu Očetu,
da bi nam poslal Svetega Duha in bi postali Božji otroci.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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Ostaneš med nami, da bi v moči Svetega Duha slavili Očeta in se mu zahvaljevali.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Gospod Jezus Kristus,
ki bivaš v Očetovem naročju,
ki si postal človek po Svetem Duhu,
ki si nam razodel Očetovo ime,
ki si nam poslal Svetega Duha, da bi verovali
in boš ves svet poveličal.
Ti si Gospod, v slavo Boga Očeta.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Branje Božje besede
Če gre, naj bralec berila oz. beril, psalma in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo
izmed navzočih. Na spletni strani https://hozana.si so zbrana bogoslužna berila za vse dni v
cerkvenem letu. Poiščite torej najprej besedila, ki jih boste brali. Besedno bogoslužje nedelj in
slovesnih praznikov vsebuje poleg evangelija dve berili in psalm. Odločite sami, kako obsežno
naj bo branje Božje besede. Evangelij je treba vedno prebrati. 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, 638-646 / SG 339-357). Po evangeliju
alelujo lahko ponovimo.

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.
Vprašanja:
Kaj me v tem besedilu najbolj nagovori?
Kaj je zame glavna izpoved tega besedila?
Česa ne razumem?
Kaj to, kar smo slišali, pomeni za naše življenje? – Kaj bi lahko storil(a)?
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 koncu 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.
Ker mnogi nicejsko-carigrajske veroizpovedi ne znajo na pamet,
je treba pripraviti list ali molitvenik (GLORIA 442/SG 273).

V
Nicejsko-carigrajska veroizpoved je izraz iskanja Cerkve v starem veku
po pravih besedah, ki naj nam pomagajo govoriti o Bogu.
Moramo namreč o njem govoriti, saj se nam je razodel po Kristusu in prerokih.
Na drugi strani pa naj se zavedamo,
da Božje bistvo prekaša naše skromne možnosti izražanja.
Bog je vedno večji kot to, kar lahko o njem povemo.
Zavedajoč se tega, zmolimo na ta posebni praznik veliko veroizpoved.
(Vsi) Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega;
ki je rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči,
pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device
in postal človek.
Bil je tudi križan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel
in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa,
sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
Verujem v Svetega Duha,
Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina;
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.
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In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku. Amen.

Litanije o Božjem delovanju
V Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.
V Kristus, usmili se. (Vsi) Kristus, usmili se.
V Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.
V
V
V
V
V
V

Kristus, sliši nas. (Vsi) Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas. (Vsi) Kristus, usliši nas.
Bog Oče nebeški. (Vsi) Usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta. (Vsi) Usmili se nas.
Bog Sveti Duh. (Vsi) Usmili se nas.
Sveta Trojica, en sam Bog. (Vsi) Usmili se nas.

Od tukaj naprej lahko molimo litanije na dva načina:
1. Voditelj oz. voditeljica prebere klice, ostali odgovarjajo: »Slava ti, hvala in čast.«
2. Klici so porazdeljeni v skupinah po tri. Berejo jih tri osebe (1., 2. in 3. oseba). V tem
primeru odpade klic »Slava ti, hvala in čast.« Po vsaki drugi skupini klicev zapojemo
»Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844) ali drug primeren spev.

1. Mogočen si, Gospod, in tvoja zvestoba te obdaja. (Vsi) Slava ti, hvala in čast.
2. Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem.
3. Ti si Najvišji nad vso zemljo.
1. Gospod, ti ostaneš isti in tvoja leta nimajo konca.
2. Ti si edini pravičen, vladar vsega in večen.
3. Ti si prvi in poslednji.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

1. Gospod, ti poznaš, kar je skrito, vse veš, preden se zgodi.
2. Poznaš tudi človekove misli.
3. Ti imaš oblast nad življenjem in smrtjo.
1. Ti si naredil nebo in zemljo in morje.
2. Vse urejaš po meri, po številu in po teži.
3. V tebi živimo, se gibljemo in smo.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).
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1. Odpiraš svojo roko in tešiš žejo vsemu živemu.
2. Daješ svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi.
3. Hraniš ptice na nebu in oblačiš lilije na polju.
1. Gledaš z nebes in vidiš vse človekove rodove.
2. Opravljaš dela pravičnosti, dela pravice za vse zatirane.
3. Odpiraš slepim oči in vzdiguješ upognjene.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

1. Rešuješ nesrečnega pred močnejšim od njega.
2. Ozdravljaš nje, ki so strti v srcu.
3. Tvoja pravičnost bo ostala na veke.
1. Ti si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in poln dobrote in zvestobe.
2. Dober si, Gospod, in odpuščaš.
3. Vse stvari urejaš z usmiljenjem.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

1. Gospod, varuješ preproste.
2. Ne zapuščaš teh, ki te iščejo.
3. Njim, ki te ljubijo, vse pripomoreš k dobremu.
1. Gospod, zaupanje vseh koncev zemlje.
2. Naše pribežališče od roda do roda.
3. Slišiš naše prošnje in uslišiš molitev.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

V
V
V
V
V
V
V

Spremljaj nas s svojo dobroto in zvestobo! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje! (Vsi) Prosimo te ...
Pomagaj nam, Bog naše rešitve! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Svoje poti, Gospod, nam daj spoznati, svojih steza nas uči! (Vsi) Prosimo te ...
Vzdigni svojo roko, nikar ne pozabljaj nesrečnih! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Varuj nas vsega hudega, ohrani naše življenje! (Vsi) Prosimo te, 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 na koncu tega svetega opravila za Božji blagoslov. Kratek molk.

V
Bog Oče naj nam podari svojo ljubezen.
(Vsi) Amen.
V
Bog Sin naj nas napolni s svojim življenjem.
(Vsi) Amen.
V
Bog Sveti Duh naj nas utrdi s svojo močjo.
(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.
(Vsi) Vekomaj. Amen.

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem.
Lahko pa tudi prisluhnemo duhovni glasbi:
- Gloria Patri (Liebergen): https://www.youtube.com/watch?v=aRkOZqxVqLg
- Gloria Patri (Orlando di Lasso): https://www.youtube.com/watch?v=gLjF5hl4R0o
- Gloria Patri: https://www.youtube.com/watch?v=gLjF5hl4R0o

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