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

Svetopisemski pogovor na praznik Gospodovega vnebohoda
Pripravil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti obhajate praznik Jezusovega vnebohoda –
napotke za skupno branje Svetega pisma in poglobitev prazničnega berila. Drugi predlog na tej
spletni strani se zgleduje po bogoslužju Božje besede. 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 berilo 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«.
• Pripravite za vsakega udeleženca oz. vsako udeleženko list z besedilom berila.
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1. Začetek: Povabimo Gospoda
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.
Nato lahko zapojemo velikonočno pesem (GLORIA 174-185/SG 119-135) ali drug primeren spev:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Nad zvezde Kristus hitel je (GLORIA 186/SG 136)
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
Priporočimo se na začetku tega sestanka našemu Gospodu Jezusu Kristusu,
ki sedi na Božji desnici
in je vendar med nami skrivnostno navzoč vse dni do konca sveta.
Vsi nekaj časa tiho molijo.

V
Usmili se nas, Kristus,
ki živiš v slavi nebeškega Očeta,
večni duhovnik, naš brat in Gospod.
Sklonil si se do dna naše zemeljske bede in okusil prah groba,
da bi nas dvignil iz globočine greha in smrti.
Ostani z nami in nas spremljaj.
Ne dopusti, da bi se zgubili v zemeljskih skrbeh.
Navdihuj nas, da bomo iskali to, kar je zgoraj pri tebi,
ki sediš na desnici Očetovi.
Tebi čast in hvala vekomaj.
Vsi
Amen.

2. Preberemo besedilo
Nekdo izmed navzočih vzame Sveto pismo ter počasi in razločno prebere besedilo.
Ostali poslušajo.
Tukaj najdete berilo o Gospodovem vnebohodu iz Apostolskih del (Apd 1,1-11).
Besedilo je vzeto iz bogoslužne knjige »Berila in evangeliji za nedelje in praznike, leto A.«

V
Prisluhnimo sedaj berilu o Jezusovem vnebohodu,
ki se danes bere po vsem svetu.
Na ta način smo povezani z vsemi, ki verujejo v Kristusa.
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Apd 1,1-11

Berilo iz Apostolskih del.
V prvi knjigi sem poročal, 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;
zakaj Janez je krščeval z vodo,
vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«.
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.«
Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhódu 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.
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3. Obstanemo pri besedilu
Sedaj skupno premišljujemo o besedilu. 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

Tukaj najdete črno-belo sliko, ki jo otroci lahko pobarvajo:
http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/christi-himmelfahrt?version=print
Poleg tega najdete tukaj 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 in pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje.

Vprašanja na ozadju berila
Kako si predstavljate Jezusov vnebohod?
Katere težave se pojavijo, če vidimo v današnjem berilu natančen opis tega dogajanja
in to skušamo združiti s tem, kar danes vemo o vesolju?
Berilo pravi, da je oblak zastrl Jezusa pogledom učencev.
Poznate svetopisemske odlomke, v katerih igra oblak pomembno vlogo
(preberite na primer 2 Mz 24,15-18)?
Na kaj nas znamenje oblaka v tem besedilu opozarja?
Apostoli očitno tudi po Gospodovem vstajenju še ne razumejo,
da Božjega kraljestva, o katerem je govoril Jezus,
ne moremo primerjati s katerokoli zemeljsko družbo.
Katera upanja in predstave povezujete Vi s tem izrazom?
Jezus naroča učencem, naj bodo njegove priče.
To velja za kristjane vseh časov.
Kaj torej pomeni za nas, ki živimo v 21. stoletju?
Kdaj ste Vi priča Vstalega, kdaj bi to lahko bili v večji meri?
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Vera v Kristusa prekorači meje.
Zato Jezus pošlje učence do skrajnih mej sveta.
Kje so danes meje, ki jih moramo kristjani premostiti?
Kdor veruje, da je bil Jezus sprejet v nebesa,
postane s tem vernik, ki pričakuje njegov ponovni prihod.
Katero vlogo igra v Vašem življenju misel,
da bo Kristus prišel sodit žive in mrtve?
Na koncu pogovora je lahko to vprašanje:

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

4. Molimo
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče po kratkem molku k molitvi.

V
Kristus, je prišel iz nebes in postal človek,
umrl in od mrtvih vstal,
šel v nebesa v Božjo slavo.
Veroizpoved nam predoča glavne stebre naše vere.
Izpovejmo torej sedaj našo vero v Jezusa Kristusa,
pravega Boga in pravega človeka.
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.
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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 našega sestanka za Božji blagoslov. Kratek molk.

V
Blagoslovi naj nas vsemogočni Bog,
čigar edinorojeni Sin je vstopil v nebeško slavo.
Vsi
Amen.
V
Kristus se je po svojem vstajenju prikazal učencem.
Naj nam bo milostljiv takrat,
ko se prikaže in pride sodit žive in mrtve.
Vsi
Amen.
V
Kristus z Očetom kraljuje v nebeški slavi,
obenem pa je z nami, kakor je obljubil.
Naj nam da, da bomo vedno doživljali njegovo navzočnost.
Vsi
Amen.
V
To naj nam podeli vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

Vsi

Amen.
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