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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)  

  

Spokorno bogoslužje 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj najdete vzorec za spokorno bogoslužje, ki ga lahko obhajate v postnem času ali ob drugih 
priložnostih. Izhaja iz evangelija o izgubljenem sinu. 
 
Pripravite najprej prostor, kjer boste molili. Na posebnem mestu naj bi bilo Sveto pismo, ob 
njem pa sveča (lahko vijoličasta).  Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne 
telefone. Če hočete določene dele tega bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete 
podoben predlog na tej spletni strani tudi v nemščini. 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. Obseg lahko prilagodite 
Vašim potrebam. 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.   
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ZAČETEK 
 
Prižiganje sveče in pesem 
Na začetku prižgemo svečo.  
Nato zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer: 
- Oh, prizanesi (GLORIA 118/SG 77): https://www.youtube.com/watch?v=PoIhcgGyU48 

- Cesta zvabila me je (GLORIA 123): https://www.youtube.com/watch?v=jvKucqiaZYk 

- Oče večni v visokosti (GLORIA 503 in 504: 1. in 2. kitica / SG 392 in 393: 1. in 3. kitica) 
- Z nebes poglej, Bog Sabaot (GLORIA 509 in 504: 1.-2. kitica / SG 401: 1., 3. in 4. kitica) 
 
 
 

Križ in uvod 
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.  

 

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(Vsi)   Amen.  
 

V  Verujemo, da je Bog z nami potrpežljiv, saj je milostljiv in usmiljen. 

Zato mu lahko priznamo svojo krivdo. 

Ni se nam treba bati, da bo nas zaradi tega manj ljubil ali celo zavrgel. 

Obratno – išče in kliče nas. 

Veseli se, če se spreobrnemo in vrnemo k njemu. 

Molimo sedaj – vsak zase v tišini – da bi imeli pogum priznati, 

kaj je v našem življenju narobe, kje smo grešili. 

Tako bomo deležni Božjega odpuščanja.  

 
Vsi nekaj časa (vsaj eno minuto) molijo v tišini. 
Potem nadaljuje voditelj oz. voditeljica z molitvijo. 

 

 

Molitev 
V  Bog, oddaljili smo se od tebe. 

Opustili smo, da te ljubimo z vsem srcem in se prizadevamo za svoje bližnje. 

Sedaj smo ujeti sami vase. 

Ti sam poznaš našo krivdo. 

Daj nam moč, da se bomo odpovedali slabim navadam  

ter se vrnili k tebi. 

Saj ne zavračaš grešnika, ki te kliče in pričakuje tvoje rešenje. 

Za to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. 

(Vsi) Amen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoIhcgGyU48
https://www.youtube.com/watch?v=jvKucqiaZYk


3 
 

POSLUŠATI – PREMIŠLJEVATI – PRIZNATI 
 
Poslušati: Evangelij (Lk 15,1-3.11-32)  
 

Berilo iz svetega evangelija po Luku. 
 

Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali.  

Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili:  

»Ta sprejema grešnike in jé z njimi.«  

Tedaj jim je povedal tole priliko:  

»Neki človek je imel dva sina.  

Mlajši med njima je rekel očetu:  

›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹  

In razdelil jima je imetje.  

Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo.  

Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje.  

Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje.  

Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele,  

ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje.  

Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal.  

Šel je vase in dejal:  

›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote.  

Vstal bom in šel k očetu in mu rekel:  

Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  

Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.  

Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹  

In vstal je ter šel k očetu.  

Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil;  

pritekel je, ga objel in poljubil.  

Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  

Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹  

Oče pa je naročil svojim služabnikom:  

›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite!  

Dajte mu prstan na roko in sandale na noge!  

Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo!  

Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹  

In začeli so se veseliti.  

Njegov starejši sin pa je bil na polju.  

Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples.  

Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹  

Ta mu je rekel:  

›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹  
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Razjezil se je in ni hotel vstopiti.  

Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal.  

On pa je očetu odgovoril:  

›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza,  

pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji.  

Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje,  

si mu zaklal pitano tele.‹  

On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje.  

Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel,  

ker je bil izgubljen in je najden.‹« 
 

Kristusov evangelij. 

(Vsi) Hvala tebi, Kristus. 

 
 
 

Premišljevati: Izpraševanje vesti na osnovi evangelija 
Po kratkem molku prebere bralec ali bralka (B) počasi in razločno tale vprašanja. Pri tem naj 
pusti navzočim čas, da o njih razmišljajo in svoje življenje preverijo na osnovi evangelija. 
 

B Oče pride sinovoma naproti –  

mlajšemu, ki je s svojim načinom življenja zapravil svojo dediščino, 

ampak tudi starejšemu, ki mu dela velikodušnost očeta do mlajšega brata preglavice. 

V katerem izmed teh dveh sinov prepoznam samega sebe? 

 

Kje sem živel / živela kakor mlajši sin na stroške drugih, 

se izogibal / izogibala naporu in gledal / gledala predvsem na svoj dobiček? 

     Je moje življenje preveč enostransko usmerjeno na lastno korist? 

Sem to, kar sem prejel / prejela dobrega od staršev in drugih sopotnikov, 

lahkomiselno zapravil / zapravila ali premalo cenil / cenila? 

     Sem izkoristil / izkoristila zaupanje drugih?  – Molk –  
 

B Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  

(Vsi) Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  
 

B Kje sem kakor starejši sin dopusil / dopustila, da postane moje srce trdo? 

Sem bil velikodušen / bila velikodušna do svojih soljudi? 

Sem se z njimi veselil / veselila, če so imeli srečo? 

Sem jim privoščil / privoščila uspeh? 

Sem jim zavidal / zavidala to, kar imajo? 

Sem bil samopravičen / samopravična? – Molk –  
 

B Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  

(Vsi) Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  
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B Jezus nas vabi, naj bomo popolni kakor nebeški Oče: 

Po kom se zgledujem v svojem življenju? 

Sem pripravljen / pripravljena odpustiti svojim soljudem, če se želijo spraviti? 

Jim dolgo zamerjam krivico, ki so mi jo storili? 

Sem sploh zmožen / zmožna odpustiti? 

Kako podpiram svoje soljudi, če se želijo poboljšati? 

Jim zaupam?  
 

– Molk –  
 

B Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.  

(Vsi) Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj 

 

 

 

Priznati: Splošno kesanje 
V Bog nam prihaja naproti kot usmiljeni Oče. 

Priznajmo sedaj svojo krivdo 

in ga prosimo, da nam odpusti naše grehe. 
 
Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 
 

(Vsi) Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, 

priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju,  

mnogo dobrega opustil in slabega storil. 
Trkamo se na prsi. 

Žal mi je, zelo mi je žal.  

Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike  

in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. 
 

V  Usmili se nas, vsemogočni Bog,  

odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. 

(Vsi) Amen. 
 
 
Na koncu te enote lahko zapojemo spev ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer: 
- Misericordias Domini (GLORIA 842): https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU 
- Slavi Boga (GLORIA 134): https://www.youtube.com/watch?v=5un_eb8A7GI 

- Miserere mei: https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU
https://www.youtube.com/watch?v=5un_eb8A7GI
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
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MOLITI 

 

Prošnje in Oče naš 
V Bog nam omogoča nov začetek. 

Prosimo ga, da bo spremljal naša prizadevanja s svojim blagoslovom in jih dopolnil. 
 

Prošnje lahko beremo tako, da voditelj oz. voditeljica prebere prvo vrstico, navzoči nadaljujejo 
z drugo. V tem primeru odpade prošnji klic, ki se glasi: 
 

(Vsi)  Gospod, usmili se. (Napev: GLORIA 659) 
 

Če sem zgubil / zgubila vero, da se lahko spreobrnem: – 

Daj mi novo srce, o Bog. 
 

Če me dohiteva moč slabih navad: – 

Uči me, Gospod, svojo pot. 
 

Če zapeljive misli ogrožajo moje dobre namene: – 

Obnovi stanovitnega duha v moji notranjosti. 
 

Če sem prešibek / prešibka, da bi sklepom sledila dobra dela: – 

Ne zapusti me, ko gre moja moč h koncu. 
 

Če sem ujet / ujeta v zanki zapeljivih ljudi: – 

Umakni od mene lažno pot. 
 

Če krivice in nesreče na tem svetu ogrožajo mojo vero: – 

Naj bo vendar tvoja dobrota tista, ki me tolaži. 
 

Če me življenjsko berme pritiska k tlom: – 

Vzdigni me s svojo besedo. 
 

Če vsakdanje skrbi zapirajo pogled na bistvene stvari: – 

Uči me šteti moje dni. 
 

Če moj način življenja opogumlja moje soljudi in jih navdaja z upanjem: – 

Obrni se k njim in jim izkaži milost. 

 

(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 
 

V Prosimo za Božji blagoslov. Kratek molk. 
 

V Blagoslovi nas, nebeški Oče. 

Daj nam modrost, da bomo izbrali življenje. 

Podpiraj nas, da bomo rasli v dobrem. 

Opogumljaj nas, da bomo tudi tedaj hodili na pravi poti, 

ko bo strma in težavna. 

(Vsi) Amen. 
 

V  Tako naj nas blagoslovi, varuje in brani Bog usmiljenja in zvestobe –  

Oče in Sin in Sveti Duh. 
Vsi se pokrižajo. 

(Vsi) Amen. 
 

V  Hvaljen Jezus. 

(Vsi) Vekomaj. Amen. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravil in uredil:  
Klaus Einspieler, referat za Sveto pismo in liturgijo 

Tarviser Straße 30, 9020 Celovec 


