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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 ob adventnih nedeljah 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v adventu v hišni skupnosti obhajamo besedno bogoslužje. Če 

hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben 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 adventni venec. Ob njem naj 

bi bilo Sveto pismo. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg 

tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:  

• Poiščite ljudi, s katerimi boste praznovali. To so lahko družinski člani, lahko pa tudi 

sosedi ali znanci. Pomislite tudi na tiste, ki živijo sami in so hvaležni za tako skupnost.  

• 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, litanije 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. Tudi na spletu 

najdete celo vrsto lepe duhovne glasbe.   

https://hozana.si/brevir.php
https://hozana.si/brevir.php
https://hozana.si/brevir.php
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ZAČETEK  
 

Pesem na začetku in križ  
  

Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo oz. sveče na adventnem vencu.   

Nato lahko zapojemo primerno pesem, na primer:  

- Vi, oblaki, ga rosite (GLORIA 11/SG 21): https://www.youtube.com/watch?v=iD6c5bZPMxM 
- Dopolnjen je obljube čas (GLORIA 12/SG 15): https://www.youtube.com/watch?v=V7jyJ6H-tDs 

- Zdaj razsvetljena je noč (GLORIA 13/SG 25): https://www.youtube.com/watch?v=r0WMUctjVXM 

- Kedaj, Zveličar, prišel boš (GLORIA 15/SG 14): https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3xiPJRJWA 

- Poslan z nebes je angel (GLORIA 16/SG 18): https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9Ip_dydU 

- V revi zdihuje (GLORIA 18/SG 20): https://www.youtube.com/watch?v=SNDaqOtjYH0 
- Oznanil je angel (GLORIA 20/SG 17): https://www.youtube.com/watch?v=U-fJoa1gVZI 

- Je angel Gospodov (GLORIA 350/SG 171): https://www.youtube.com/watch?v=buqzsvK5yc4 

  

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  Advent je čas veselega pričakovanja. 

Kristus je na poti k nam. 

Prihaja, da bi resnično zaživeli. 

On je sodnik sveta in hkrati tudi rešenik vsega človeštva. 

Zato ga zaupno prosimo, da se nas usmili. 
 

Gospod Jezus Kristus, ti si radost in luč vseh, ki vate verujejo. 

(Gospod, usmili se.   

(Vsi)  Gospod, usmili se.)  
 

Odpiraš gluhim ušesa, rešuješ obupane iz teme in prinašaš blagovest ubogim. 

(Kristus, usmili se.   

(Vsi)  Kristus, usmili se.)  

https://www.youtube.com/watch?v=iD6c5bZPMxM
https://www.youtube.com/watch?v=V7jyJ6H-tDs
https://www.youtube.com/watch?v=r0WMUctjVXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3xiPJRJWA
https://www.youtube.com/watch?v=Ahu9Ip_dydU
https://www.youtube.com/watch?v=SNDaqOtjYH0
https://www.youtube.com/watch?v=U-fJoa1gVZI
https://www.youtube.com/watch?v=buqzsvK5yc4
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Prišel boš v slavi in nas privedel v svojo čudovito luč. 

(Gospod, usmili se.   

(Vsi)  Gospod, usmili se.)  
 
 

Molitev  
Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z molitvijo. 
 

V  Zahvaljujemo se ti Bog, naš Oče. 

Po tvoji dobroti prejemamo svetlobo dneva  

in nevidno luč naše vere. 

Ko je bil čas dopolnjen, 

pa si nam poslal Kristusa, svojega Sina. 

On je Davidova korenina in rod,  

bleščeča jutranja zvezda, ki nikoli ne zaide.  

Na njegovem obličju se nam razodeva sijaj tvojega veličastva. 

Ko bo prišel v slavi, 

nas bo sodil v pravičnosti in usmiljenju 

in privedel domov v tvoje kraljestvo luči in rešitve. 

Zato te hvalimo in slavímo, 

zdaj in vselej in vekomaj. 

(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.   
 

https://hozana.si/
https://hozana.si/
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Seznam bibličnih beril v adventu:  
 

1. adventna nedelja 
A (2022, 2025, 2028, 2031, 2034) B (2020, 2023, 2026, 2029, 2032) C (2021, 2024, 2027, 2030, 2033) 
Iz 2,1-5   Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7 Jer 33,14-16 
Ps 122    Ps 80*        Ps 25* 
Rim 13,11-14   1 Kor 1,3-9       1 Tes 3,12-4,2 
Mt 24,37-44   Mr 13,33-37        Lk 21,25-28.34-36 
 
2. adventna nedelja 
A    B         C 
Iz 11,1-10   Iz 40,1-5.9-11        Bar 5,1-9 
Ps 72*    Ps 85*         Ps 126 
Rim 15,4-9   2 Pt 3,8-14        Flp 1,4-6.8-11 
Mt 3,1-12   Mr 1,1-8       Lk 3,1-6 
 
3. adventna nedelja 
A    B          C 
Iz 35,1-6a.10   Iz 61,1-2a.10-11        Sof 3,14-18a 
Ps 146*   Lk 1,47-50.53-54        Iz 12,2-6* 
Jak 5,7-10   1 Tes 5,16-24         Flp 4,4-7 
Mt 11,2-11   Jn 1,6-8.19-28         Lk 3,10-18 
 
4. adventna nedelja 
A    B          C 
Iz 7,10-14   2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16   Mih 5,1-4 
Ps 24*    Ps 89*          Ps 80* 
Rim 1,1-7   Rim 16,25-27         Heb 10,5-10 
Mt 1,18-24   Lk 1,26-38         Lk 1,39-45 
 
 

   

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-skupnobranje-svetega-pisma.pdf  

 

Na koncu lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.   
  

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.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.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.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.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.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.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.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.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.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
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ODGOVORITI in MOLITI  
  

  

Vera  
V    Prisluhnili smo Božji besedi, ki je temelj naše vere.  

Po njej smo povezani s troedinim Bogom.  

Izpovejmo torej sedaj vero:  

  

(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.  

 

 

Zahvala  
Nato voditelj oz. voditeljica ali nekdo izmed navzočih nadaljuje z litanijami.  
Ta del lahko odpade – v tem primeru nadaljujemo s prošnjami.  

 

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 Kristus, sliši nas. 

(Vsi) Kristus, sliši nas. 

V Kristus, usliši nas. 

(Vsi) Kristus, usliši nas. 
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V Bog Oče nebeški. 

(Vsi) Usmili se nas. 
Od tukaj naprej vsi odgovorijo po vsakem klicu »Usmili se nas«. 

V Bog Sin, Odrešenik sveta 

V Bog Sveti Duh 

V Sveta Trojica, en sam Bog 
 

V Jezus, ljubljeni Očetov sin. 

(Vsi) Usmili se nas. 

Božja modrost 

Sijaj njegove slave 
 

Jezus, Adamov sin 

Abrahamov potomec 

Davidova korenika 
 

Jezus, izpolnitev prerokb 

Polnost postave 

Človekova usoda 
 

Jezus, Očetov dar 

Spočet od Svetega Duha 

Sin Marije Device 
 

Jezus, rojen zaradi našega zveličanja 

Razodet pastirjem 

Razglašen modrim 
 

Jezus, luč narodov 

Slava Izraela 

Hrepenenje narodov 
 

Jezus, krščen v Jordanu 

Posvečen od Svetega Duha 

Poslan od Očeta 
 

Jezus, učitelj resnice 

Beseda življenja 

Pot k Očetu 
 

Jezus, zdravje bolnikov 

Tolažba stiskanim 

Usmiljenje grešnikov 
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Jezus, pot in vrata k odrešenju 

Pastir in jagnje 

Vstajenje in življenje 
 

Jezus, hrepenenje Cerkve 

Nagrada pravičnih 

Polnost Božjega kraljestva 
 

Na koncu lahko zapojemo „Gospod, usmili se – Kristus, usmili se – Gospod, usmili se“ (GLORIA 
434/SG 697 ali GLORIA 665).  
 
 

Prošnje 
Nadaljujemo s prošnjami, ki pa lahko tudi odpadejo, če smo molili litanije. V tem primeru sledi 
Očenaš. Voditelj oz. voditeljica povabi k molitvi. Namene pa naj napovedujejo navzoči.   
 

V  Maranata – Pridi, Gospod Jezus! 

S temi besedami so kristjani že od nekdaj  

polni hrepenenja pričakovali Kristusov drugi prihod. 

Z njimi kličemo tudi mi: 
 

Klic:  

(V-Vsi) Pridi, Gospod Jezus! 

Ali: Pridi, Gospod, in odreši nas! (GLORIA 513/ SG 313) 
 

Pridi k vsem, ki so izmučeni in potrti, 

ki ne verujejo več v tvojo in našo ljubezen. Klic 
 

Pridi k vsem, ki jih teži breme odgovornosti, 

ki nimajo več časa zase in za svoje družine. Klic 
 

Pridi k vsem, ki so osameli in brez veselja, 

ki nimajo več človeka, s katerim bi delili svoja vprašanja. Klic 
 

Pridi k vsem, ki so žalostni in obupani, 

ki iščejo tolažbo in je ne najdejo. Klic 
 

Pridi k vsem, ki živijo v nemirnih področjih tega sveta, 

ki trpijo zaradi vojne in terorizma, 

ki so lačni, zmrzujejo ali nimajo bivališča. Klic 
 

Pridi k nam vsem, da te bomo hvalili in slavili. Klic 
 

Sedaj lahko navzoči izrečejo še svoje prošnje. 
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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. 

 

  

  

SKLEP 
 

V Prosimo na koncu te pobožnosti za Božji blagoslov. Kratek molk. 
 

V    Blagoslovi, Gospod, svoje ljudstvo, 

ki pričakuje darove tvojega usmiljenja. 

Kar po tvojem navdihu želi, 

naj tudi od tebe prejme. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

(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 adventno pesem (glej zgoraj ali GLORIA 11-21, SG 13-26). 

  

 

 

 

  

 

Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 


