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

Molitev v Božjem stvarstvu

VSEBINA
Pobožnost s sončno pesmijo svetega Frančiška Asiškega

stran 2

Pobožnost na gori ali planini s prošnjo za našo deželo

stran 6

Lepota narave nas nemalokrat navdihuje, da iščemo Boga. Tako nas na primer vzhajajoče
sonce v jutranjih urah skorajda vabi, da slavimo Gospoda s prebujajočo se naravo. Lepota
stvarstva pričuje o veličastvu njenega Stvarnika. Tukaj najdete dva vzorca za pobožnosti, ki ju
lahko obhajate v Božji naravi. Prvi izhaja iz sončne pesmi svetega Frančiška Asiškega, drugi pa
vsebuje molitev na vrhu gore ali na planini s prošnjo za našo deželo. Oba obrazca lahko krajšate
in prilagodite svojim potrebam; lahko seveda izberete tudi samo posamezne dele.
Molitve lahko opravite sami ali skupno, zato je navodilo (Vsi) v oklepaju. Kaj je treba
upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela?
• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje molivec/molivka, kratica M).
• Določite, kdo bo bral katero besedilo. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca.
• Zmenite se, ali boste tudi peli. Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi lahko
vzamete 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«.
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POBOŽNOST S SONČNO PESMIJO SVETEGA FRANČIŠKA ASIŠKEGA
Pesem
Na začetku lahko zapojemo primerno pesem, na primer:
- Zapojte hvalnico (GLORIA 811/SG 435)
- Bog, obdaja te svetloba (GLORIA 812/SG 489)
- Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime (GLORIA 813)
- Pesem vesela naj Gospoda slavi (GLORIA 814)
- Čast in zahvalo dajte vsi (GLORIA 833)
- Ljubezen in dobrota sta večna (GLORIA 838)
- Laudate omnes gentes (GLORIA 844)
- O moj Gospod, bodi zahvaljen (GLORIA 845)
- In polje prepeva (GLORIA 883)
- Stvarnik zemlje in neba: https://www.youtube.com/watch?v=qhE9VfIlZJ0
- Stvarnik, kako lepo je živeti: https://www.youtube.com/watch?v=zMVC23-t2Gs
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Molivec oz. molivka pravi:

M
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
M
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
(Vsi) Ki je ustvaril nebo in zemljo.
M
Molimo. Kratek molk.
O Bog, vse stvarstvo nam govori o tvojem veličastvu:
njive in travniki, gore in doline, drevesa in rože,
vsa narava, ki nas obdaja.
Napolni nas, ki smo se tukaj zbrali, z novim življenjem.
Naj te bomo slavili z vsem, kar diha
in pomagali ohraniti zemljo, ki je skupna domovina vseh živih bitij.
To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
(Vsi) Amen.

Berilo (Sir 17,1-10)
Berilo iz Sirahove knjige.
Gospod je iz zemlje ustvaril človeka
in ga vanjo spet usmeril.
Ljudem je poklonil le nekaj dni in priložnosti,
dal jim je oblast, da smejo uporabljati to, kar je na njej.
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Po svoji meri jih je oblekel z močjo,
po svoji podobi jih je naredil.
Položil je v vsako živo bitje strah pred njim,
naj gospodari divjadi in perjadi.
Na posodo so dobili pet Gospodovih dejavnosti,
kot šesto je vsakemu v delež podaril um,
kot sedmo pa govor, da bi razlagal njegova dela.
Odločanje in jezik in oči,
ušesa in srce jim je dal, da bi mogli misliti.
Napolnil jih je s pametnim védenjem
in jim pokazal dobro in hudo.
Svoje oko je položil v njih srca,
da jim pokaže veličino svojih del.
Dal jim je, da bi bili na veke ponosni na njegova čudovita dela.
Hvalili bodo njegovo sveto ime,
da bi oznanjali veličino njegovih del.
Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.

Slavospev (Dan 3,57-73.75-82.85-87)
Slavospev molimo ali pojemo kakor litanije.
Na vsak klic, ki ga bere molivec oz. molivka, sledi ponavljajoči se odgovor občestva.

M
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela,
(Vsi) pojte mu hvalnico, nadvse ga poveličujte na veke.
M
Slavite Gospoda, nebesa,
(Vsi) pojte mu hvalnico, nadvse ga poveličujte na veke.
M
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli; (Vsi)
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom; (Vsi)
Slavite Gospoda, vse moči; (Vsi)
Slavita Gospoda, sonce in luna; (Vsi)
Slavite Gospoda, zvezde neba; (Vsi)
Slavita Gospoda, vsak dež in rosa; (Vsi)
Slavite Gospoda, vsi vetrovi; (Vsi)
Slavita Gospoda, ogenj in vročina; (Vsi)
Slavita Gospoda, mraz in pripeka; (Vsi)
Slavita Gospoda, rosa in ivje; (Vsi)
Slavita Gospoda, led in mraz; (Vsi)
Slavita Gospoda, slana in sneg; (Vsi)
Slavite Gospoda, noči in dnevi; (Vsi)
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Slavita Gospoda, svetloba in tema; (Vsi)
Slavite Gospoda, bliski in oblaki; (Vsi)
Slavite Gospoda, gore in hribi; (Vsi)
Slavite Gospoda, vse rastline na zemlji; (Vsi)
Slavite Gospoda, studenci; (Vsi)
Slavite Gospoda, morja in reke; (Vsi)
Slavite Gospoda, morske živali in vse, kar se giblje v vodah; (Vsi)
Slavite Gospoda, vse ptice neba; (Vsi)
Slavite Gospoda, vse zveri in živina; (Vsi)
Slavite Gospoda, človeški sinovi; (Vsi)
Slavite Gospoda, služabniki Gospodovi; (Vsi)
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih; (Vsi)
Slavite Gospoda, sveti in ponižni v srcu; (Vsi)
Slavite Očeta in Sina s Svetim Duhom; (Vsi)

(Duhovna misel)
Sedaj lahko nekdo pove duhovno misel ali prebere primerno besedilo.

Zahvala – sončna pesem svetega Frančiška
Nadaljujemo s sončno pesmijo svetega Frančiška Asiškega.
Kitice beremo, odpev pa lahko tudi zapojemo.
Na koncu pa lahko zapojemo kot poglobitev ves spev (GLORIA 845).

Odpev – (Vsi) O moj Gospod, bodi zahvaljen!« (Melodija: GLORIA 845, brez kitic)
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov.
Tebi, Najvišjemu, edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi,
posebno s soncem, velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah;
ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu,
s katerim ohranjaš svoje stvari. Odpev
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Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji,
in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, v onih,
ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo,
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal. Odpev
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Odpev
Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti. Odpev

Oče naš in sklep
(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.
M
Blagoslovi naj nas in vse stvrai, ki nas obdajajo, vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

(Vsi) Amen.
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POBOŽNOST NA GORI ALI PLANINI S PROŠNJO ZA NAŠO DEŽELO
Predvsem poleti in jesni se ponekod obhajajo bogoslužja na gorah ali planinah. Tukaj najdete
pobožnost, ki vsebuje zahvalo in prošnjo za našo deželo. Da Vam ni treba na goro nositi knjig,
so navedena vsa besedila, vključno nekaterih obče znanih pesmi.

Pesem
Na začetku lahko zapojemo primerno pesem, na primer:
- Zapojte hvalnico (GLORIA 811/SG 435)
- Bog, obdaja te svetloba (GLORIA 812/SG 489)
- Čast in zahvalo dajte vsi (GLORIA 833)
- Laudate omnes gentes (GLORIA 844)
- Vsi, ki upajo vanj (GLORIA 856)
- O moj Bog, dopusti mi (GLORIA 878)
- Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879)
- Ko smo na poti (GLORIA 880)
- In polje prepeva (GLORIA 883)
- Stvarnik zemlje in neba: https://www.youtube.com/watch?v=qhE9VfIlZJ0
- Hvali Gospoda (GLORIA 832/SG 789):
Hvali Gospoda, mogočnega kralja vse slave;
hvalijo s tabo naj, duša, ga zbori z višave.
Pojte z menoj
njemu, ki stvarnik je moj,
pojte z menoj vse širjave!
Hvali Gospoda, vladar je sveta in vesolja;
modro te vodi njegova očetovska volja,
zate skrbi,
kakor srce ti želi,
greje, zaliva ti polja.
Hvali Gospoda, ki v tebi zanetil je plamen;
glej, v tvojem srcu blešči se ko dragocen kamen;
v tebi žari,
duša, vsa svetla si mi.
Hvali ga vekomaj! Amen.

Začetek
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Molivec oz. molivka pravi:

M
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
M
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
(Vsi) Ki je ustvaril nebo in zemljo.
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Uvod in klici z „Gospod, usmili se“
Molivec oz. molivka 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)
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 665, 666, 667.

V
Za nami je dolga, za nekatere naporna, pot.
Tako je pogosto tudi v našem življenju.
V marsikaj vlagamo mnogo moči.
V najboljšem primeru nam je dano, da to, kar smo načrtovali, uspe.
Tako je bilo danes.
Za naporno pot smo dobili lepo nagrado – sijajen pogled po naši domovini.
Hvaležni smo, da lahko živimo v tako lepi deželi.
Na gori se poleg tega širi naš zorni kot.
Vidimo tudi preko meja naših dolin in naše dežele.
Tudi skrbi vsakdanjega življenja za nekaj časa niso več tako pomembne.
Kaže, da nas bližina do neba spreminja.
Kristus nam hoče biti blizu.
Njemu se na začetku tega bogoslužja priporočimo:
Gospod Jezus Kristus,
ti si z nami, ko smo na poti,
ti blagoslavljaš tudi našo vrnitev.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Vodiš nas k Očetu v nebesih,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
Vabiš nas, da bi živeli v tvojem miru.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Gospod Jezus Kristus.
Ostani z nami na vseh poteh našega življenja.
Blagoslovi in ohrani našo domovino –
vasi in mesta, polja in gozdove, našo deželo in vse naše sosede.
Ti si naš varuh in spremljevalec,
tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.
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Berilo (5 Mz 8,7-14)
Berilo in psalm lahko nadomestimo z drugimi primernimi besedili.

Berilo iz Pete Mojzesove knjige.
Mojzes je govoril ljudstvu:
Gospod, tvoj Bog, te pelje v lepo deželo,
v deželo potokov, studencev in podzemskih vodá, ki izvirajo po dolinah in gorah;
v deželo pšenice, ječmena, vinske trte, smokev in granatnih jablan,
v deželo oljk in medu;
v deželo, v kateri ne boš jedel kruha v revščini,
kjer ti ne bo ničesar manjkalo,
v deželo, katere kamni so železo,
in ki boš iz njenih gorá kopal baker.
Do sitega se boš najedel
in zahvalil boš Gospoda, svojega Boga, za lepo deželo, ki ti jo je dal.
Varuj se, da ne pozabiš Gospoda, svojega Boga,
da ne bi izpolnjeval njegovih zapovedi, odlokov in zakonov,
ki ti jih danes zapovedujem!
Ko boš jedel do sitega, zidal lepe hiše in v njih prebival,
ko se ti bo množilo govedo in drobnica,
množilo srebro in zlato in vse tvoje imetje,
glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš Gospoda, svojega Boga,
ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.

Psalm (Ps 65,6-14)
Psalm molimo tako, da molivec ali molivka prebere vrstico in jo vsi ponovijo.
Tako postopamo do konca besedila.
To se lahko na začetku razloži tako ali podobno:

M
Psalm, ki ga bomo sedaj molili,
se zahvaljuje Bogu za lepo deželo, s katero je obdaril svoje ljudstvo.
Prebral(a) Vam bom sedaj po eno vrstico te molitve
in Vas prosim, da jo vsi ponovite.
M
(Vsi)

M
(Vsi)

Čudovito nas boš uslišal v pravičnosti,
Čudovito nas boš uslišal v pravičnosti,
o Bog našega odrešenja,
o Bog našega odrešenja,
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M

zaupanje vseh koncev zemlje in oddaljenih morij.
(Vsi) zaupanje vseh koncev zemlje in oddaljenih morij.
S svojo močjo utrjuješ gore, (Vsi)
opasan z mogočnostjo umirjaš šumenje morij, (Vsi)
šumenje njih valov in hrup narodov. (Vsi)
Prebivalci koncev zemlje se prestrašijo tvojih znamenj; (Vsi)
sončni vzhod in zahod napolnjuješ z veseljem. (Vsi)
Obiskuješ zemljo in jo napajaš, (Vsi)
množiš njeno bogastvo. (Vsi)
Božji potoki so polni vode, (Vsi)
zemljo pripravljaš, dobro pripravljaš za žitne posevke. (Vsi)
Napajaš njene brazde, poravnavaš grude, (Vsi)
z deževjem jo rahljaš, njeno brstje blagoslavljaš. (Vsi)
Leto okronaš s svojimi dobrinami, (Vsi)
kamor stopiš, požene zelenje. (Vsi)
V puščavi namakaš pašnike, (Vsi)
griče opasuješ z radostjo. (Vsi)
Trate se pokrivajo z ovcami, (Vsi)
doline se ogrinjajo z žitom; (Vsi)
vzklikajo od veselja, (Vsi)
vriskajo in prepevajo. (Vsi)

(Duhovna misel)
Sedaj lahko sledi duhovna misel; lahko pa se prebere tudi primerno besedilo.
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Molitev: Zahvala – obžalovanje – prošnja
Na primernem mestu pripravimo štiri sveče:
za modrost, pravičnost, srčnost in zmernost.
Štiri bralke oz. bralci gredo na mesto, kjer bodo brali (A, B, C, D).
Po sili razmer zadostujeta tudi molivec in oseba, ki bere to, kar je označeno z A, B in C.
Molivec oz. molivka povabi občestvo k molitvi.
Bralec oz. bralka (D) prižge prvo svečo.
Potem gre na mesto, kjer se bere in reče: „Prižgemo luč za …“.
Nato nadaljuje: „Zahvaljujemo se“.
Bralke oz. bralci (A – B – C) preberejo počasi in mirno svojo zahvalo.
Nato nekaj časa molčimo (približno deset sekund).
Potem pravi bralec oz. bralka (D): „Obžalujemo“.
Bralke oz. bralci (A – B – C) preberejo misli obžalovanja.
Nato spet nekaj časa (približno deset sekund) molčimo.
Potem sledi po istem vzorcu prošnja.
Nadaljujemo s spevom Kyrie eleison.
Medtem prižge bralec oz. bralka (D) naslednjo svečo.
Nadaljujemo kakor je zgoraj opisano.

M
Molimo sedaj za našo deželo.
Zahvalimo se Bogu, da nas je tako bogato obdaril:
z lepoto naše pokrajine,
posebno pa z ljudmi, ki tukaj živijo.
Pred Bogom pa smemo tudi tožiti
in obžalovati senčne strani v življenju Cerkve in naše družbe.
Zaupamo, da Bog sliši našo molitev.
Zato ga bomo prosili, da poteši našo žejo po miru in pravičnosti.
Sveče, ki jih bomo prižgali,
nas opozarjajo na vrline modrosti, pravičnosti, srčnosti in zmernosti.
Gorijo za našo zahvalo, naše obžalovanje in naše prošnje.
Sedaj zapojemo Kyrie eleison (GLORIA 665).
Bralec oz. bralka (D) prižge prvo svečo.
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D

Prižgemo luč za razumnost.

D
A

Zahvaljujemo se:
za starše in vse, ki pomagajo mladim z dobrim nasvetom
in jih podpirajo v težavah
za številne duhovne osebnosti, ki spremljajo ljudi na življenjski poti
za kulturne ustvarjalce in ustvarjalke, ki ostrijo naš pogled
na sodobna vprašanja in nas izzivajo.

B
C

Molk

D
A
B
C

Obžalujemo:
da pogled na kratkoročno korist včasih bolj vpliva na odločitve
v politiki in gospodarstvu kot skrb za naslednje rodove
da plakativni odgovori in poenostavljanja pogosto več veljajo
kot trezna razprava o izzivih našega časa
da pojema znanje o verski dediščini naše dežele
in s tem tudi iskanje resnice izginja iz javnosti.

Molk

D
A
B
C

Prosimo:
za vse, ki odločajo v Cerkvi in družbi,
da bi spoznali znamenja časa in ustrezno ukrepali
za znanstvenike, da bi s svojim delom omogočili napredek,
ne da bi ogrožali dostojanstvo človeka
za kmete, ki se trudijo ohraniti okolje prihodnjim rodovom
in proizvajajo zdrava živila.

Sedaj zapojemo Kyrie eleison (GLORIA 665).
Bralec oz. bralka (D) prižge drugo svečo.
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D

Prižgemo luč za pravičnost.

D
A

Zahvaljujemo se:
za napredke v preteklih desetletjih, da bi možem in ženam odprli
enakopravni dostop do življenja v naši družbi
za prizadevanje mnogih sodeželanov, da ne pozabimo žrtev nasilja in krivice
za ljudi, ki pomagajo ljudem v stiski in se trudijo,
da bi uveljavili pravične razmere.

B
C

Molk

D
A
B
C

Obžalujemo:
da postaja razlika med revnimi in bogatimi vedno večja
da so dobrine tega sveta neenako razdeljene, mnogi ljudje trpijo
zaradi pomanjkanja, zaradi tega zbolijo in predčasno umrejo
da tudi v naši deželi nimajo vsi istega dostopa do pravice
in se počutijo zapostavljeni.

Molk

D
A
B
C

Prosimo:
za enakopravni dostop vseh do izobrazbe
za spoštljive odnose med narodnima skupnostima
za sodstvo, ki omogoči slehernemu človeku, ne glede na njegov ugled,
da pride do svoje pravice.

Sedaj zapojemo Kyrie eleison (GLORIA 665).
Bralec oz. bralka (D) prižge tretjo svečo.
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D

Prižgemo luč za srčnost.

D
A

Zahvaljujemo se:
za može in žene, ki so se zoperstavili totalitarnim oblastem,
v prepričanju, da je treba Boga bolj poslušati kot ljudi
za vse, ki se upajo postaviti proti toku javnega mnenja,
če je treba ščititi dostojanstvo človeka
za vse, ki so kljub neugodnostim ohranili svojo versko, kulturno
in jezikovno identiteto.

B
C

Molk

D
A
B
C

Obžalujemo:
molčanje v Cerkvi in družbi, ko bi se bilo treba zavzeti za zapostavljene
malodušje mnogih sodeželanov, da bi dejavno oblikovali prihodnost
šibko samozavest kristjanov, ko bi bilo treba v javnosti govoriti o svoji veri.

Molk

D
A
B
C

Prosimo:
za preroške osebnosti, ki opozarjajo na krivico, ki se pri nas dogaja,
brez strahu, da bi jim to lahko škodovalo
za pogum, da bi se iskreno ukvarjali s temnimi poglavji naše preteklosti
za nagon, da bi premagali raznolike strahove.

Sedaj zapojemo Kyrie eleison (GLORIA 665).
Bralec oz. bralka (D) prižge četrto svečo.
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D

Prižgemo luč za zmernost.

D
A

Zahvaljujemo se:
za ljudi, ki so z velikim trudom zgradili našo deželo in tako zagotovili
svojim potomcem udobne življenjske razmere
za matere in očete, ki so se v prid svojih otrok marsičemu odpovedali
za može in žene, ki so se izrekli za skupno Koroško in našli sporazume.

B
C
Molk

D
A
B
C

Obžalujemo:
slast po hitrem dobičku, ki hromi naše gospodarske in socialne sisteme
uničevanje življenskih prostorov in izkoriščanje narave z namenom,
da bi dosegli čim večji gospodarski uspeh
brezskrbni odnos do besede v političnih razpravah.

Molk

D
A
B
C

Prosimo:
da bi hvaležno zaznali dobrote, ki jih vsak dan prejemamo
da bi starši in vzgojitelji našli pogum, svoje otroke uvajati v zmerno
uživanje dobrin
da bi rasle redovniške skupnosti in samostani in bi ljudem tudi v prihodnosti
bili odprti kot kraji uvajanja v zmernost in zadovoljstvo.

Sedaj zapojemo Kyrie eleison (GLORIA 665).
Nato nadaljujemo z Gospodovo molitvijo.

Oče naš
M
V sedmerih prošnjah Očenaša so povzeti naša zahvala,
naše obžalovanje in naše prošnje.
Molimo torej, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus:
Oče naš.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.
(Vsi)

14

Zahvalna pesem
Sedaj lahko zapojemo spev „Slava Bogu na višavah“ oz. pesem, ki temelji na tem besedilu.
- »Gloria!« pojejo angeli vsi (GLORIA 502/SG 399)
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 503/SG 392)
- 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)
- Bogu v višavi slava (GLORIA 657/SG 394)
Čast Očetu na višavi
in na zemlji mir ljudem!
Naj se zliva po širjavi
milost Božja vsem stvarem.
Tebi, Jagnje, Sin Očeta,
ki odjemlješ greh sveta,
poje vsaka duša vneta
slavo večno iz srca.

Prošnja za blagoslov in sklep
M

Prosimo sedaj za Božji blagoslov. Molk.

Podéli, Gospod, svojim vernikom obilje svojega varstva
in svoje milosti, dušnega in telesnega zdravja,
polnost bratovske ljubezni
in pomagaj jim, da ti bodo vedno vdani.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.
M
Blagoslov vsemogočnega Boga
Očeta in Sina in Svetega Duha
(sedaj se vsi pokrižajo)

naj pride na nas in na nas vedno ostane.
(Vsi) Amen.
M
Slavimo Gospoda.
(Vsi) Bogu hvala.
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Na koncu lahko zapojemo primerno (Marijino) pesem, na primer:
Lepa si, lepa si, roža Marija,
tebe časti vsa nebeška družina;
angelci lepo pojejo,
tebe, Marija, hvalijo.
Z neba pogledal je usmiljeni Oče,
videl na zemlji zgubljene otroke,
poslal Marijo na ta svet,
nam je dobila milost spet.
Kar nam je Eva nesrečna zgubila,
roža Marija nam je zadobila,
ki je rodila Jezusa,
milega nam Zveličarja.
Vodi, Marija, po pravi nas poti,
da nas nobena skušnjava ne zmoti;
varuj in brani nas vse dni,
da nas sovražnik ne dobi.
Kadar pa morali bomo umreti,
daj nam, Marija, še enkrat prejeti
v Rešnjem telesu Jezusa,
milega nam Zveličarja.
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