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

Pobožnost Srca Jezusovega

Češčenje Srca Jezusovega je globoko zasidrano v ljudski pobožnosti v naših župnijah. Tako mu
je na primer posvečen mesec junij. V tem času obhajamo tretji petek po binkoštih slovesni
praznik Srca Jezusovega. Tudi prvi petek v mesecu je posvečen temu namenu. Zato se v
mnogih župnijah na ta dan deli sv. obhajilo bolnikom.
Tukaj najdete pobožnost za vse te primere. Obhajate jo lahko pred podobo Srca Jezusovega,
saj stoji v mnogih cerkvah kip, ki je nastal verjetno med leti 1850-1950 – tedaj je ta oblika
pobožnosti pri nas doživela razcvet. V tej dobi so nastale tudi slike, ki jih v mnogih hišah (ali na
podstrešjih) še najdemo. Pobožnost lahko obhajate tudi tako, da na začetku prižgete pred to
podobo svečo. To pobožnost najdete v obeh jezikih tudi v molitveniku in pesmarici GLORIA (št.
278).
Molitve lahko opravite sami ali skupno, zato je navodilo V (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 K PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
Pesem
Na začetku lahko zapojemo primerno pesem, na primer:
- Na nebu in na zemlji (GLORIA 271/SG 150)
- Presveto Srce, slavo (GLORIA 272/SG 153)
- Presveto Srce, slavo (GLORIA 273/SG 154)
- Pojte, hribi in doline (GLORIA 274/SG 151)
- O Srce Božje, slišim tvoj glas (GLORIA 275/SG 155)
- Božje milostno Srce (GLORIA 276/SG 147)

Začetek in molitev
M
(Vsi)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

M
Molimo. Kratek molk.
O Bog, vir vsega dobrega.
V srcu svojega Sina, ki so ga ranili naši grehi,
si nam odprl neizčrpne zaklade ljubezni.
Naj mu zvesto služimo, ga častimo in mu zadoščujemo.
Prosimo te po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
(Vsi) Amen.

Berilo (Jn 19,31-37)
Berilo iz svetega evangelija po Janezu.
Ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu,
kajti tisto soboto je bil velik praznik,
so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli.
Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom.
Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog,
ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran
in takoj sta pritekla kri in voda.
Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično.
On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali.
To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo:
Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila.
In spet drugo Pismo pravi: Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.
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Druga primerna berila:
Stara zaveza: 2 Mz 34,4-9; 5 Mz 7,6-11; 5 Mz 10,12-22; Iz 49,13-15; Jer 31,1-4; Ezk 34,11-16; Oz 11,1-9.
Nova zaveza - pisma: Rim 5,5b-11; Ef 1,3-10; Ef 3,8-12; Ef 3,14-19; Flp 1,8-11; 1 Jn 4,7-16.
Evangeliji: Mt 11,25-30; Lk 15,1-10; Lk 15,11-32; Jn 10,11-18; Jn 15,1-8; Jn 15,9-17; Jn 17,20-26.

Poglobitev
Svetopisemski odlomek lahko poglobimo tako:
• Lahko molimo psalm 23 (GLORIA 734/SG 330) ali psalm 103 (GLORIA 526/SG 335).
• Lahko molimo ali pojemo primeren spev z odpevom:
- O Christe, Domine Jesu (GLORIA 888)
- Misericordias Domini (GLORIA 842)
- Ubi caritas et amor (GLORIA 887)
• Lahko molimo desetko rožnega venca „Jezus, ki je za nas križan bil“.

Meditacijsko besedilo (Sv. Janez Zlatousti)
Namesto predloženega lahko preberemo kako drugo meditacijsko besedilo.
Branje tega besedila lahko tudi odpade.

Ko je Jezus umrl, pravi Pismo, in je še visel na križu,
se je približal vojak ter s sulico prebodel stran,
in odtod sta pritekla voda in kri.
Prva je znamenje krsta, druga evharistije.
Iz teh je bila ustanovljena Cerkev,
iz kopeli prerojenja in prenovljenja Svetega Duha,
iz krsta, pravim, in iz zakramentov, ki so očitno pritekli iz strani.
Iz svoje strani je torej Kristus sezidal Cerkev,
kakor je iz strani Adamove izšla Eva, njegova žena.
O tej stvari namreč pričuje tudi Pavel, rekoč:
Iz njegovega mesa in iz njegovih kosti smo, ter omenja stran.
Kajti kakor je Bog naredil, da je iz tiste strani ustvaril ženo,
tako nam je tudi Kristus iz svoje strani podelil vodo in kri,
s čimer naj bi se krepčala Cerkev.
In kakor je Bog med spanjem dremajočega Adama odprl njegovo stran,
tako nam je Kristus takoj po smrti podaril vodo in kri.
Poglejte, na kakšen način si je Kristus pridružil nevesto,
glejte, s kakšno jedjo nas hrani.
Kajti z isto jedjo se rojevamo in hranimo.
Kakor naravni čut sili ženo,
da takoj doji svojega dojenčka z mlekom in s svojo krvjo,
tako tudi Kristus vedno hrani s svojo krvjo tiste, ki jih je prerodil.
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Zahvala
Namesto zahvale lahko zmolimo tudi litanije Srca Jezusovega (GLORIA 280/SG 696 in 697).

Bratje in sestre, zahvalimo se Bogu,
ker je dober in na veke traja njegova dobrota.
On je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje.
Hvalimo te.
M

(Vsi)

Slavimo te. Namesto tega klica lahko zapojemo: „Tebi hvala, čast in slava!“ (GLORIA 954).

O Bog, ti si milostljiv in usmiljen,
počasen v jezi in poln dobrote in zvestobe.
Vsi naši grehi so pred teboj, in vendar nas nisi zavrgel.
Prizanašaš vsem, ki te kličejo, da bi hodili po poti pravičnosti.
Hvalimo te.
M

(Vsi) Slavimo te.
Ti si Bog in ne človek, Sveti v naši sredi.
Ne prihajaš v togoti svoje jeze, kajti tvoje Srce je polno usmiljenja.
Hvalimo te.
M

(Vsi) Slavimo te.
Poslal si svojega Sina Jezusa Kristusa,
da je prinesel blagovest ubogim in oznanil leto tvoje milosti.
Ozdravljal je bolne, obujal mrtve in grešnike rešil bremena krivde.
Hvalimo te.
M

(Vsi) Slavimo te.
V svojem neizmernem usmiljenju je razprostrl svoje roke na križu
ter spravil padli svet s teboj, našim nebeškim Očetom.
Iz njegove prebodene strani sta pritekli kri in voda,
iz njegovega Srca izvirajo zakramenti Cerkve.
Hvalimo te.
M

(Vsi) Slavimo te.
S svojim vstajenjem in vnebohodom nam je odprl vrata v nebeško kraljestvo.
Od tod bo prišel, da nas sodi v svojem usmiljenju
ter vse stvarstvo združi s teboj v slavi brez konca.
Hvalimo te.
M

(Vsi) Slavimo te.
M
(Vsi)

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
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Posvetitev Srcu Jezusovemu
Gospod Jezus Kristus, Odrešenik sveta!
Prejeli smo Svetega Duha,
ki ga je nebeški Oče izlil v naša srca
kot sad tvojega trpljenja, smrti in vstajenja.
Po zakramentu svetega krsta si položil na nas svojo roko.
Po zakramentu svete evharistije si nam hrana na naši poti.
Tvoji smo in tvoji hočemo biti.
Zato se ti danes posvetimo.
Preoblikuj naše srce po podobi svojega presvetega Srca.
Svojo obljubo, da boš pritegnil vse k sebi, ko boš povzdignjen z zemlje,
izpolni na vseh, ki te iščejo,
pa tudi na tistih, ki so malomarni do tebe ali tvojo Cerkev sovražijo.
Pokliči vse k sebi, da bo ena čreda in en pastir.
Daj, da bo postala tvoja Cerkev ogenj, ki razsvetljuje ves svet.
Daj, da bomo goreli v ljubezni do tebe in do ljudi.
Daj, da bomo zveste priče tvojega evangelija.
(Vsi)

Pesem
Sedaj lahko zapojemo primerno pesem – glej zgoraj ali:
- Jezus naj živi (GLORIA 284/SG 419)
- Jezus moj, ljubim te (GLORIA 285)
- Usmiljeni Jezus, ozri se na me (GLORIA 287/SG 454)
- O dobri Jezus, moje vse (GLORIA 288/SG 436)
- Pridite k meni vsi (GLORIA 289)
- Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290)

Sklep
M
Prosimo na koncu te pobožnosti za Božji blagoslov. Kratek molk.
Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje.
(Vsi) Amen.
M
Hvaljen Jezus.
(Vsi) Vekomaj. Amen.
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