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

Svetopisemski pogovor na drugo velikonočno nedeljo – 19. aprila 2020
Pripravil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni
skupnosti obhajate nedeljo. Poudariti je treba, da naj ne vabite ljudi iz soseščine, da se Vam
pridružijo. Omejite se na skupnost s tistimi, s katerimi se vsak dan družite, ki z Vami živijo
pod eno streho!
V tem vzorcu najdete napotke za skupno branje Svetega pisma in poglobitev nedeljskega
evangelija. Drugi predlog na tej spletni strani pa se zgleduje po nedeljskem bogoslužju Božje
besede (navadna in kratka oblika). Odločite sami, kaj je najbolj primerno za Vašo hišno
skupnost. Če hočete določene dele uporabljati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej
spletni strani tudi v nemščini.
Kaj je treba upoštevati, da bo skupno branje Svetega pisma čim bolj uspelo? Pripravite najprej
prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Položite na mizo Sveto pismo. Če ga
nimate, vzemite evangelij iz tega vzorca. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite
mobilne telefone. Poleg tega že prej pomislite tudi na tole:
• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa
naj upošteva, da mora biti v tem času miren.
• Preglejte vzorec in odločite, ali ga je treba prilagoditi Vašim potrebam, če boste na
primer brali Sveto pismo z otroki.
• Določite, kdo bo prebral evangelij ali kako molitev.
• 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, prosite Vašega župnika, da jo za določen čas lahko vzamete
iz cerkve domov.
• Pripravite za vsakega udeleženca oz. vsako udeleženko list z besedilom evangelija.

1

1. Začetek: Povabimo Gospoda
Ko je skupnost zbrana, prižgemo 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)
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
Vsi

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z molitvijo:

V
Zbrali smo se, da bi skupno poslušali Božjo besedo in o njej premišljevali.
Zato najprej prosimo nebeškega Očeta,
da nam odpre ušesa in pokloni poslušno srce.
Vsi nekaj časa tiho molijo.

V
Gospod Jezus Kristus,
govoriš nam po besedah evangelija.
Opri nam ušesa, da ga bomo pozorno poslušali.
Daj nam srce, ki dojame, kar nam hočeš povedati.
Utrdi našo voljo, da bomo živeli po tvoji besedi.
Ti si naša luč in naše upanje,
zdaj in vekomaj.
Vsi
Amen.

2. Preberemo besedilo
Nekdo izmed navzočih vzame Sveto pismo ter počasi in razločno prebere evangelij.
Ostali poslušajo.
Tukaj najdete evangelij druge velikonočne nedelje (Jn 20,19-31).
Besedilo je vzeto iz bogoslužne knjige »Berila in evangeliji za nedelje in praznike, leto A.«

V
Prisluhnimo sedaj evangeliju, ki se to nedeljo oznanja povsod po svetu.
Na ta način smo povezani z vsemi, ki verujejo v Kristusa.
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Jn 20,19-31

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.
Pod noč tistega dne, prvega v tednu,
ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali,
vrata iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev
in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo položi v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!«
Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.
Kristusov evangelij.
Vsi
Hvala tebi, Kristus.
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3. Obstanemo pri besedilu
Sedaj skupno premišljujemo o evangeliju. Imamo več možnosti:
Na tej spletni strani najdete dokument, kjer sta opisana dva načina branja Svetega pisma:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf

Izberite način, ki Vam najbolj ugaja:
A. Metoda sedmih korakov (meditativna). V tem primeru začnite pri točki 3 in
nadaljujte do točke 6.
B. Metoda Bludeš (skušamo dojeti najvažnejše izpovedi besedila). V tem primeru
obdelajte vprašanja pod točko 3.
Sklepno molitev in blagoslov najdete tukaj pod točkama 4 in 5.
Če hočete besedilo poglobiti z otroki, najdete v tem dokumentu nekaj napotkov:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf

Sliko, ki jo otroci lahko pobarvajo, najdete na strani 6 te strani:
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/NmltJKJnomKMJqx4KKJK/41_2.So.OsterzeitA.pdf

Tukaj najdete vprašanja, ki naj Vam pomagajo, besedilo prevesti v vsakdanje življenje.
Iz navedenih vprašanj izberite kvečjemu štiri do pet, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva.
Voditelj oz. voditeljica izbere vprašanja, jih prebere in pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje.

Vprašanja k besedilu
Vstali se je učencem dvakrat prikazal prvi dan tedna, torej v nedeljo.
Kateri pomen je imela in ima nedelja za Vas?
Pripovedujte o nedeljskih običajih včeraj in danes.
Besedilo pripoveduje dvakrat, da je prišel Jezus skozi zaprta vrata k učencem.
V čem se razlikuje drugi prihod od prvega (česa pisec drugič ne omeni)?
Kako je srečanje z Vstalim preobrazilo učence?
Preštejte, kolikokrat Jezus pozdravi svoje učence z besedami: »Mir vam bodi!«
Kaj sklepate iz tega?
Kakšno podobo ima mir, ki si ga želite v svojem življenju?
Katere darove prinaša Vstali svojim učencem?
Kakšno podobo ima novi svet, ki ga želi na tej osnovi z nami zgraditi?
Kaj bi Vi lahko prispevali?
Tomaž bi rad Vstalega videl in se ga dotaknil, da bi mogel verovati.
Kaj bi ta želja lahko pomenila, če jo prenesemo na sodobnega človeka?
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Koga blagruje Jezus kot vzorno verujočega?
Kako je do tistih, ki ne morejo na ta način verovati?
Kaj bi to lahko pomenilo za naše odnose do tistih, ki dvomijo ali ne morejo verovati?
Tomaž je tisti, ki v Janezovem evangeliju kot prvi izpove, da je Jezus Bog.
Ste tudi Vi že doživeli trenutke, ko je Vaša vera postala globlja?
Pripovedujte, kako se je to zgodilo.
Preberite konec besedila.
Čemu je bil napisan ta evangelij?
Na koncu pogovora je lahko to vprašanje:

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora?
Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu?

4. Molimo
Po kratkem molku povabi voditelj oz. voditeljica navzoče k molitvi.

V
Prvo nedeljo po prazniku Jezusovega vstajenja imenujemo „belo nedeljo“.
Nekoč so ta dan vsi, ki so na veliko noč prejeli zakrament svetega krsta,
zadnjič prišli v svojih belih krstnih oblekah k bogoslužju.
Pri krstu smo bili tudi mi pokopani s Kristusom v smrt,
da bi z njim živeli Božje življenje.
Zato izpovejmo sedaj svojo vero,
po kateri smo povezani kot bratje in sestre v Jezusu Kristusu.
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.
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Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev,
občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov;
naše vstajenje in večno življenje. Amen.
Nadaljujemo z Gospodovo molitvijo.

V
Ker smo pri krstu postali Božji otroci,
smemo Boga 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.

5. Prosimo za blagoslov
V

Prosimo na koncu tega sestanka za Božji blagoslov. Kratek molk

V
Tvoj sveti blagoslov, Gospod,
naj v nas budi duhovno rast,
moč tvoje ljubezni pa naj nas krepi v vsakdanjem življenju.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi
Amen.
V
Tako naj nas blagoslovi, varuje in brani vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

Vsi

Amen.

V
Vsi

Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Na koncu se lahko pokrižamo z blagoslovljeno vodo in zapojemo velikonočno pesem.
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