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

Izpolnjeno je – pobožnost na veliki petek
Na veliki petek se spominjamo Kristusovega trpljenja in njegove smrti. Tukaj najdete
pobožnost za ta dan. Molimo jo menjaje med voditeljem oz. voditeljico (V) in navzočimi (Vsi).
Pripravite na kraju molitve svečo in križ, ki je pogrnjen s prtom. Ob sveči naj bo tudi Sveto
pismo. Poleg tega pripravite še to, kar potrebujete za češčenje križa (svečke, rože, zelenje …).

Začetek
Na začetku molče prižgemo svečo. Nato nekdo izmed navzočih prebere evangelij.

Prisluhnimo evangeliju o Jezusovi smrti po Janezu. (Jn 19,25-30)
Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati
in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena.
Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil,
je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!«
Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!«
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.
Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno,
in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.«
Tam je stala posoda, polna kisa.
V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam.
Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.«
In nagnil je glavo in izročil duha.

Molitev
Sedaj vsak zase tiho moli v spomin na Jezusovo smrt (vsaj eno minuto). Nato nadaljujemo:

V
Vsi
V
Vsi
V
Vsi

V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil si me, Gospod, zvesti Bog.
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil si me, Gospod, zvesti Bog.
Izkaži mi milost, Gospod, ker sem v stiski.
Rešil si me, Gospod, zvesti Bog.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil si me, Gospod, zvesti Bog.
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Meditacija
Nekdo izmed navzočih prebere meditacijo.

Izpolnjeno je.
Beseda je postala meso – do zadnje posledice.
Večna, nesmrtna Beseda je ubrala pot minljivega človeka.
Božji Sin je postal docela človek.
Ostal je eden od nas do konca,
izpostavljen in osramočen na križu.
Izpolnjeno je.
Križani, v očeh ljudi ponižani,
je postal za vse, ki verujejo, znamenje upanja.
Njegove razprostrte roke oznanjajo,
da ni prišel, da bi svet sodil, temveč da bi ga rešil.
Izpolnjeno je.
Božje veličastvo se je razodelo –
ne z oblastjo in sijajem,
temveč v nemoči na križ pribitega Sina.
Iz njega govori ljubezen Očeta, ki bo premagala smrt.
Izpolnjeno je.
Kjer človek začne zaupati, čeprav še ne vidi luči odrešenja.
Kjer se človek neha dvigati nad druge.
Kjer nas obseva Božja dobrota in naša ljubezen premaguje zlo.

Pesem ali duhovna glasba
Sedaj lahko zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi:
- Duša, le pojdi z mano (GLORIA 108/Slavimo Gospoda 778)
- Daj mi, Jezus, da žalujem (GLORIA 135/Slavimo Gospoda 65)
- Ecce quomodo moritur iustus (Gallus):
https://www.youtube.com/watch?v=HTbQQj-Yofc&list=PLnf6TAOCxAzkvni9L10qZjC9pBFh0hLiW

Češčenje križa
Voditelj oz. voditeljica odgrne križ in pravi:

V

Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ki si nam izkazal ljubezen do konca
in dal svoje življenje za naše odrešenje.
Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
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V
Vsi
V
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ki si prenašal bolečine trpečih, ponižanih in teptanih.
Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ki si s svojo smrtjo premagal smrt in si bil povišan k nebeškemu Očetu.
Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.

Sedaj vsi počastijo križ, na primer tako, da se ga dotaknejo in se pokrižajo.
Medtem lahko prisluhnemo duhovni glasbi: https://www.youtube.com/watch?v=FRrYRORosgo

Molitev pred križem
Primerno je, da prosilno molitev povežemo z znamenjem. Zato lahko pred vsako prošnjo
prižgemo pred križem svečko. Namesto tega lahko položimo pred križ tudi rože ali zelenje
cvetne nedelje.

V
Gospod Jezus Kristus, v tvoji smrti na križu se nam je razodela tvoja ljubezen.
Tebi zaupamo, k tebi kličemo:
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

Odpustil si tistim, ki so te pribili na križ.
Pomagaj storilcem, da bodo uvideli svojo krivdo in jih vodi na pot spreobrnjenja.
Obvaruj žrtve nasilja, da bi se maščevali.
Odpusti tudi nam in nas potolaži.
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

Umirajoč si izročil svojo mater učencu:
Potolaži starše, ki žalujejo za otrokom in obupavajo.
Ozri se na vse, ki skrbijo za bolnike in ostarele.
Podari našim srcem razumevanje in slogo.
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

Žejal si na križu.
Usmili se vseh, ki trpijo zaradi lakote in pomanjkanja.
Bodi blizu vsem, ki v svojem življenju ne vidijo več smisla.
Položi v naša srca hrepenenje po resnici.
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
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Ostal si svojemu poslanstvu zvest do zadnjega dihljaja.
Stoj kristjanom ob strani, da bodo vztrajali v dobrem.
Pomagaj mladim, da bodo slišali tvoj klic.
Daj našim srcem mir in uteho.
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

Izročil si svojega duha nebeškemu Očetu.
Spomni se bolnih in umirajočih.
Reši vse, ki so ujeti v svojih strahovih.
Pokloni našim srcem tolažbo in odrešenje.
Vsi

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.

Nadaljujemo z Gospodovo molitvijo.

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.

Prošnja za blagoslov
V
Tvoj blagoslov naj pride na nas, o Bog ljubezni in dobrote.
Varuje naj nas vsega hudega in nas privede v večno življenje.
Vsi
Amen.

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