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

Pobožnost v velikonočnem času

V velikonočnem času se ne spominjamo le Jezusovega vstajenja. Njegov vnebohod, dar Svetega
Duha in pričakovanje Kristusovega drugega prihoda v slavi so prav tako osrednji vidiki te
praznične dobe, ki traja petdeset dni. Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti ali
bogoslužnem prostoru obhajamo pobožnosti. Vzorec je zgrajen tako, da lahko pobožnost
večkrat ponovite, ker imate mnogo gradiva na izbiro. Poleg tega bi trajalo predolgo, če bi vse
dele te pobožnosti zmolili pri enem sestanku. Bolj priporočljivo je, da posamezna poglavja
razdelite na več dni. Ker obhajamo večji del velikonočnega časa meseca maja, ta vzorec lahko
vzamete tudi kot osnovo za šmarnično pobožnost. Z molitvijo rožnega venca lahko poudarite
pomen Božje Matere Marije v velikonočnem dogajanju.
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. V molitveniku in
pesmarici GLORIA najdete poleg tega večernice za velikonočni čas (številka 205) in pa
pobožnost (številka 224). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. Poleg tega se
v velikonočnem času moli častitljivi del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, št. 12).
Kaj je treba pripraviti, preden začnete z molitvijo? Najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite
na mizo (velikonočno) svečo in lepo posodo z vodo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo. Če ga
nimate, vzemite svetopisemska besedila iz tega pripomočka. Vse, kar bi Vas lahko motilo,
odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:
 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 s tem, da preberejo na primer
berila in prošnje. 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«. Če
pesmarice nimate doma, vprašajte otroke ali vnuke, če so jo dobili kot šolsko knjigo.
Poleg tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tukaj
najdete nekaj povezav do izbrane glasbe, ki je na voljo na spletu.
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ZAČETEK
Pobožnost je zgrajena iz teh treh delov:
 Začetek
 Berilo – poglobitev – molitev
 Obnovitev krstnih obljub
Začetek je vedno isti.
Iz štirih poglavij pod geslom Berilo – poglobitev – molitev je treba izbirati.
Pobožnost sklenemo z obnovitvijo krstnih obljub.

Pesem na začetku in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo velikonočno svečo. Nato lahko zapojemo velikonočno pesem
(GLORIA 174-185/SG 119-135), na primer:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175/SG 127): https://www.youtube.com/watch?v=J2YbF91BsSU
- Jezus, premagavec groba (SG 125): https://www.youtube.com/watch?v=oAeFy4XvkN8
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Kristus je vstal.
(Vsi) Zares je vstal.

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 te pobožnosti našemu Gospodu Jezusu Kristusu.
Njegova pot je vodila skozi temino smrti v Božjo slavo.
To nas tolaži in nam daje pogum.
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V

Gospod Jezus Kristus, ti si vstajenje in življenje.
(Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.)

V

Premagal si oblast smrti in nas rešil sužnosti greha.
(Kristus, usmili se. (Vsi) Kristus, usmili se.)

V

Prikazal si se učencem in jih poslal, da oznanijo evangelij vsemu stvarstvu.
(Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.)

V

Sediš na Očetovi desnici.
(Kristus, usmili se. (Vsi) Kristus, usmili se.)

V

Pošiljaš nam Duha resnice.
(Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.)

V

Daješ nam mir in spravo.
(Kristus, usmili se. (Vsi) Kristus, usmili se.)

V

Prišel boš v slavi in nas privedel v nebeško kraljestvo.
(Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.)

V
Poveličujemo te, naš Gospod in naš Bog.
Odprl si nam pot iz sužnosti v svobodo.
Iz žalosti nas vodiš v veselje in iz brezna grenke smrti v luč večnega življenja.
Tebi čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.
Pobožnost se začne vedno po istem vzorcu.
Sedaj lahko izbiramo iz naslednjih štirih delov poglavja Berilo – poglobitev – molitev.
Pobožnost sklenemo z obnovitvijo krstnih obljub.

3

BERILO – POGLOBITEV – MOLITEV
I. KI JE OD MRTVIH VSTAL
Berilo (1 Kor 15,1.3-5.11)
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
Spominjam vas, bratje in sestre, na evangelij,
ki sem vam ga oznanil
in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem.
Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel:
Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih.
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.
Naj bom torej jaz ali oni,
takó oznanjamo in takó ste sprejeli vero.
(Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.)

Poglobitev
Berilo iz Svetega pisma je na začetku, molitev pa na koncu vsakega poglavja. Za poglobitev
izberemo kvečjemu dva izmed tukaj navedenih predlogov.
 Lahko molimo ali pojemo slavospev Flp 2,6-11 (GLORIA 151/SG 551) ali psalm 118
(GLORIA 220, 222, 518/SG 574).
 Lahko izberemo primeren spev z odpevom, na primer:
- Spev z odpevom (GLORIA, str. 312)
- Laudate omnes gentes (GLORIA 844)
- Jubilate Deo (GLORIA 847): https://www.youtube.com/watch?v=xxdizbEaEw0
- Confitemini Domino (GLORIA 829): https://www.youtube.com/watch?v=khXIGwIhpYE
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Aleluja – Slava Bogu (GLORIA 835)
- Surrexit Dominus vere: https://www.youtube.com/watch?v=dKl-FUs7Azc
 Lahko molimo desetko rožnega venca „Jezus, ki je od mrtvih vstal“ (Oče naš – desetkrat
Zdrava, Marija – Slava Očetu).
 Lahko zapojemo velikonočno pesem (GLORIA 174-185/SG 119-135).
 Lahko zmolimo prošnje:
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Jezus Kristus, dobri pastir, vodiš in spremljaš nas na poti zveličanja.
Zato te prosimo:
Vodi žalostne k veselju. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.
Postavi padle na noge. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.
Pokloni potrtim upanje. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.
Pokaži iščočim cilj, za katerega se splača živeti. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.
Podari begavim mir in počitek. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.
Napolni bojazljive z življenjskim pogumom. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.
Sprejmi umirajoče v svoje kraljestvo. (Vsi) Dobri pastir, usliši nas.

Molitev
V
O Bog, strmimo nad čudeži, ki si jih storil s svojo močno roko.
S smrtjo svojega Sina si nam odprl studence odrešenja,
da bi bili v duhovni kopeli krsta očiščeni greha
in s Kristusom vstali k novemu življenju.
Naj bomo verodostojne priče velikonočnih skrivnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

II. KI JE V NEBESA ŠEL
Berilo (Apd 1,1-11)
Berilo iz Apostolskih del.
V prvi knjigi sem poročal, o Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne,
ko je bil vzet v nebesa.
Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi:
štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu.
Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema,
temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, o kateri ste slišali od mene,
kajti Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu.
Ko so bili zbrani, so ga vprašali:
Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?
Rekel jim je: Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke,
ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji
ter do skrajnih mej sveta.
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Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo,
glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla:
Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.
(Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.)

Poglobitev
Berilo iz Svetega pisma je na začetku, molitev pa na koncu vsakega poglavja. Za poglobitev
izberemo kvečjemu dva izmed tukaj navedenih predlogov.
 Lahko molimo ali pojemo psalm 47 (GLORIA 520).
 Lahko izberemo primeren spev z odpevom (glej stran 4).
 Lahko molimo desetko rožnega venca „Jezus, ki je v nebesa šel“ (Oče naš – desetkrat
Zdrava, Marija – Slava Očetu).
 Lahko zapojemo velikonočno pesem, ki opeva tudi skrivnost vnebohoda, na primer:
- Dan presveti, dan veselja“ (GLORIA 181/SG 120)
- Nad zvezde Kristus hitel je“ (GLORIA 186/SG 136).
 Lahko zmolimo prošnje:

Povišani Kristus na Božji desnici,
pokaži nam pot k Očetu v nebesih,
potegni nas iz temine v luč.
Ko iščemo in sprašujemo – (Vsi) pokaži nam pot.
Ko tavamo in pademo – (Vsi) pokaži nam pot.
Ko dvomimo in obupavamo – (Vsi) pokaži nam pot.
Iz skrbi in skušnjave – (Vsi) pokaži nam pot.
Iz bojazni in strahu – (Vsi) pokaži nam pot.
Iz notranje praznine – (Vsi) pokaži nam pot.
V temnih urah – (Vsi) pokaži nam pot.
V nemoči in stiski – (Vsi) pokaži nam pot.
V revščini in trpljenju – (Vsi) pokaži nam pot.
K obilju življenja – si ti naša pot.
Povišani Kristus na Božji desnici,
pokaži nam pot k Očetu v nebesih,
potegni nas iz temine v luč.
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Molitev
V
Dobri Bog,
tvoj Sin Jezus Kristus se je v velikonočnem veselju vzdignil v nebeško slavo,
kjer si mu dal prestol na svoji desnici.
Naj iščemo to, kar je v nebesih, od koder pričakujemo Kristusa, našega Odrešenika,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
(Vsi) Amen.

III. KI JE SVETEGA DUHA POSLAL
Berilo (Apd 2,1-11)
Berilo iz Apostolskih del.
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po eden.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili: Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku?
Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji, Judeji in Kapadókiji,
v Pontu in Aziji, v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci –
vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!
(Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.)

Poglobitev
Berilo iz Svetega pisma je na začetku, molitev pa na koncu vsakega poglavja. Za poglobitev
izberemo kvečjemu dva izmed tukaj navedenih predlogov.
 Lahko molimo psalm 104,24.27-35 (GLORIA 238/SG 325).
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Lahko molimo ali pojemo primeren spev z odpevom:
- Spev z odpevom (GLORIA, str. 364)
- Veni lumen cordium (GLORIA 235)
- Veni Sancte Spiritus (GLORIA 236): https://www.youtube.com/watch?v=GXwzKtUHFHs
- Veni Sancte Spiritus: https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8
Lahko molimo desetko rožnega venca „Jezus, ki je Svetega Duha poslal“ (Oče naš –
desetkrat Zdrava, Marija – Slava Očetu).
Lahko zapojemo pesem iz poglavja „Binkošti – Sveti Duh“ (GLORIA 226-227, 233-236 /
SG 137-141).
Lahko zmolimo prošnje:

V
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
(Vsi) Pošlji svojega Duha, in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.
Božji dih – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Vrelec večnega življenja – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Ogenj Božje ljubezni – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Tolažnik ubogih – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Učitelj modrosti – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Veselje Božjih otrok – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Duh ljubezni in veselja – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Duh miru in potrpežljivosti – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Duh blagosti in dobrotljivosti – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Duh dobrohotnosti in krotkosti – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Duh zvestobe in skromnosti – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
Duh vzdržnosti in čistosti – (Vsi) Pridi, Sveti Duh.
V
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
(Vsi) Pošlji svojega Duha, in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

Molitev
V
Bog, nespremenljiva moč in večna luč,
pošlji svojega Duha, luč naših src, in prenovi obličje zemlje.
Naj svet doživi in vidi, kako dvigaš, kar je padlo, pomlajaš, kar je staro,
in vsemu vračaš neokrnjenost po Kristusu, svojem Sinu,
ki je začetnik vsega ter živi in kraljuje vekomaj.
(Vsi) Amen.
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IV. KI BO PRIŠEL V SLAVI
Berilo (Raz 22,12-13.16-17.20-21)
Berilo iz knjige Razodetja.
Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je govóril:
Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo,
da povrnem vsakomur po njegovem delu.
Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji, začetek in konec.
Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede Cerkva.
Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda.
In Duh in nevesta pravita: Pridi!
In kdor posluša, naj reče: Pridi!
Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.
Ta, ki pričuje za te reči, pravi: Da, pridem kmalu.
Amen, pridi Gospod Jezus!
Milost Gospoda Jezusa naj bo z vsemi!
(Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.)

Poglobitev
Berilo iz Svetega pisma je na začetku, molitev pa na koncu vsakega poglavja. Za poglobitev
izberemo kvečjemu dva izmed tukaj navedenih predlogov.
 Lahko molimo ali pojemo psalm 122 (GLORIA 528/SG 510).
 Lahko izberemo primeren spev z odpevom (glej stran 4).
 Lahko molimo desetko rožnega venca „Jezus, ki bo prišel v slavi“ (Očenaš – desetkrat
Zdrava, Marija – Slava Očetu).
 Lahko zapojemo velikonočno pesem, ki opeva tudi skrivnost Kristusovega drugega
prihoda, na primer „Zveličar gre iz groba“ (GLORIA 179/SG 134).
 Lahko zmolimo prošnje:

Pridi Jezus, vir življenja.
Pridi in odreši nas.
Pridi k revnim in zatiranim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k lačnim in žejnim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k ponižanim in razžaljenim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k izobčenim in tujcem. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k brezdomcem in preganjancem. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k trpečim in umirajočim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k strahopetnim in zmedenim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k žalujočim in potrtim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
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Pridi k osamelim in obupanim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi k utrujenim in obremenjenim. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi v svoje ranjeno stvarstvo. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi, osvobodi nas. – (Vsi) Pridi, Jezus. Maranata.
Pridi Jezus, vir življenja.
Pridi in odreši nas.

Molitev
V
Večni Bog, ti si brez začetka dni in obstajaš brez konca življenja.
Nas pa obdaja senca minljivosti in smrti.
Podeli nam stanovitnost v veri in zvestobo v ljubezni.
Daj, da bomo polni zaupanja pričakovali prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa,
in bomo z njim poveličani v nebeški slavi,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
(Vsi) Amen.

OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB
Obnovitev krstnih obljub sestoji iz teh delov (kratka oblika: vera in Očenaš):
 Zahvalna molitev
 Vera
 Križ z blagoslovljeno vodo in spev
 Oče naš

Zahvalna molitev nad vodo
Po kratkem molku nadaljujemo z obnovitvijo krstnih obljub. Posodo z (blagoslovljeno) vodo
postavimo v našo sredino. »Hvalimo te. – Slavimo te« pri blagoslovni molitvi lahko nadomestimo
s klicem »Tebi hvala, čast in slava!« (GLORIA 954).

Dragi bratje in sestre!
Z vodo in Svetim Duhom smo bili nekoč krščeni v Kristusovo smrt in vstajenje.
Iz njega prihaja živa voda, ki teši našo žejo po večnem življenju.
Zato se sedaj zahvalimo Bogu za milost, ki smo jo prejeli.
V

Zahvaljujemo se ti, Bog, usmiljeni Oče.
V krstni kopeli si nas prenovil po Svetem Duhu za večno življenje.
Hvalimo te. (Vsi) Slavimo te.
V

Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954).
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Po svojem Sinu Jezusu Kristusu združuješ vse,
ki so bili rojeni iz vode in Duha, v svoji sveti Cerkvi.
Hvalimo te. (Vsi) Slavimo te.
V

Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954).

Po Duhu svoje ljubezni nas obujaš k novemu življenju
in nam daješ svoj mir.
Hvalimo te. (Vsi) Slavimo te.
V

Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954).

Poklical si nas, ki smo postali po krstu tvoji otroci,
da smo žive priče Kristusovega evangelija.
Hvalimo te. (Vsi) Slavimo te.
V

Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954).

Vera
V

Izpovejmo vero, po kateri smo prejeli zakrament svetega krsta.

(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.
Sedaj se vsi pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Če je primerno, lahko tudi drug drugega
zaznamujemo s križem – starši naj blagoslovijo otroke in otroci starše. Nato lahko zapojemo
primerno pesem ali spev:
- V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413/SG 265)
- Življenje si mi dal (GLORIA 414/SG 266)
- Hvalim te ponižno (GLORIA 415/SG 263)
- Aleluja. Svet narod (GLORIA 421)
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Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi:
- Vidi aquam: https://www.youtube.com/watch?v=S1zl89gFDFk
- Sicut Cervus: https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8
Nadaljujemo z Gospodovo molitvijo.

Oče naš
V
Po krstu smo postali Božji otroci.
Boga smemo imenovati Očeta.
Molimo torej, kakor nas je učil moliti naš brat in 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.
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SKLEP
Voditelj oz. voditeljica se pokriža in reče:

V
Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje.
(Vsi) Amen.
Na koncu lahko še z molitvijo ali pesmijo pozdravimo Devico Marijo.
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Danica svetila je v mirno še noč (GLORIA 178/SG 122)
- Raduj, nebeška se Gospa (GLORIA 180/SG 130)
Ali:

V Raduj se, Kraljica nebeška, (Vsi) aleluja.
V Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, (Vsi) aleluja,
V je vstal, kakor je rekel, (Vsi) aleluja.
V Prosi za nas Boga, (Vsi) aleluja.
V Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
(Vsi) Ker je Gospod res vstal, aleluja.
V Molimo. –
O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, svet razveselil.
Daj, prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

Pripravil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
13

