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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)  

  

Večerna molitev 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti obhajamo večerno molitev. Če hočete 

določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben predlog na tej spletni 

strani tudi v nemščini. Posebno opozoriti je treba tudi na molitveno bogoslužje večernic. 

Besedila za vsak dan najdete na spletni strani: https://hozana.si/brevir.php.   
  

Kaj je treba upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela? Pripravite najprej prostor, kjer 

se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo. Vse, kar bi Vas lahko 

motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:  

• Poiščite ljudi, s katerimi boste praznovali. To so lahko družinski člani, lahko pa tudi 

sosedi ali znanci. Pomislite tudi na tiste, ki živijo sami in so hvaležni za tako skupnost.  

• 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. Ta besedila so predvsem 

psalm, berilo in prošnje. 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). Poleg tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati 

že prej. Tudi na spletu najdete celo vrsto lepe duhovne glasbe.   

https://hozana.si/brevir.php
https://hozana.si/brevir.php
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Prižgemo svečo in se pokrižamo 
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.   
Nato se pokrižamo. Voditelj oz. voditeljica pravi:  
  

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(Vsi)   Amen.  
 
 

Pogledamo na minuli dan 
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, da pogledajo na minuli dan. 
 

V  Poglejmo na koncu tega dneva še enkrat nazaj na minuli dan, 

vsak zase v tišini. 

Spomnim se, kar sem danes doživel(a) lepega in dobrega ali kar sem smel(a) storiti 

in se za to zahvalim. 

Nato se ustavim pri trenutkih, za katere mi je žal, 

ker nisem koristil(a) priložnosti storiti nekaj dobrega 

ali ker sem škodoval(a) svojim soljudem. 

Spomnim pa se tudi besed ali dogodkov, ki so me danes ranili 

in jih priporočim Božji previdnosti. 
 

Sedaj nekaj časa molčimo (približno tri minute), da lahko vsak zase premišljuje ali moli. 
Na koncu moli voditelj ali voditeljica, lahko tudi skupno z vsemi: 
 

V ali vsi: Dobri Bog, zahvaljujem se ti za ta dan in vse dobro, 

kar sem prejel(a) iz tvojih rok. 

Veš pa tudi, da sem mnogo dobrega opustil(a) in slabega storil(a). 

Žal mi je. 

Odpusti mi in daj tudi meni moč odpustiti. 

Varuj nas, da bomo vsi živeli v tvojem miru, 

zdaj in vekomaj. 

(Vsi)  Amen. 
 
 

Večerna pesem 
Sedaj lahko zapojemo večerno pesem ali prisluhnemo primerni duhovni glasbi.  
Na tem mestu je navedenih nekaj primerov: 
- Angelček varuh moj (GLORIA 397): https://www.youtube.com/watch?v=CHhiFUoCaj8 
- Ves dan, vso noč (GLORIA 400): https://www.youtube.com/watch?v=F8LzSJc0l6k 
- Glejte, že sonce zahaja (GLORIA 919): https://www.youtube.com/watch?v=yfajNUrI24U 
- Srce je žalostno (GLORIA 920): https://www.youtube.com/watch?v=Ih3dxnf6MwQ 
- Tihi večer (GLORIA 921): https://www.youtube.com/watch?v=YlTuk_EwaKY 
- Glej, vsaka stvar ti hvalo daje (GLORIA 927): https://www.youtube.com/watch?v=Pigh8VHr-ZE 

- Sonce že zahaja: https://www.youtube.com/watch?v=KKb5onf6TNU 
- Večerni zvon: https://www.youtube.com/watch?v=K6mqxetv7Vw 

https://www.youtube.com/watch?v=CHhiFUoCaj8
https://www.youtube.com/watch?v=F8LzSJc0l6k
https://www.youtube.com/watch?v=yfajNUrI24U
https://www.youtube.com/watch?v=Ih3dxnf6MwQ
https://www.youtube.com/watch?v=YlTuk_EwaKY
https://www.youtube.com/watch?v=Pigh8VHr-ZE
https://www.youtube.com/watch?v=KKb5onf6TNU
https://www.youtube.com/watch?v=K6mqxetv7Vw
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Psalm (Ps 31,2-6) 
Psalm se lahko moli tako, da ga nekdo prebere in ostali poslušajo. Lahko pa tudi voditelj oz. 
voditeljica prebere po eno vrstico, ki jo nato vsi ponovijo. Za to navzoči ne potrebujejo 
besedila. Če pozorno poslušajo, vrstice lahko ponovijo na pamet in jih tako še bolj poglobijo. 
 

V   K tebi, GOSPOD, se zatekam,   (Vsi)   K tebi, GOSPOD, se zatekam, 

V   naj ne bom osramočen na veke,   (Vsi)   naj ne bom osramočen na veke, 

V   v svoji pravičnosti me osvobodi.   (Vsi)   v svoji pravičnosti me osvobodi. 

V   Nagni k meni svoje uho,   (Vsi)   Nagni k meni svoje uho, 

V   hitro me reši.   (Vsi)   hitro me reši. 

V   Bodi mi utrjena skala,   (Vsi)   Bodi mi utrjena skala, 

V   trdnjavska hiša, da me rešiš.   (Vsi)   trdnjavska hiša, da me rešiš. 

V   Zakaj ti si moja skala in moja trdnjava, (Vsi) Zakaj ti si moja skala in moja trdnjava, 

V   zaradi svojega imena me boš peljal in vodil.   (Vsi)   zaradi svojega imena …  

V   Potegnil me boš iz mreže, ki so mi jo nastavili,   (Vsi)   Potegnil me boš iz mreže …  

V   kajti ti si moja trdnjava.   (Vsi)   kajti ti si moja trdnjava. 

V   V tvoje roke izročam svojega duha,   (Vsi)   V tvoje roke izročam svojega duha, 

V   rešil si me, GOSPOD, zvesti Bog.   (Vsi)   rešil si me, GOSPOD, zvesti Bog. 
 
 

Berilo (Sir 18,8-11.13) 

Berilo iz Sirahove knjige. 

Kaj je človek? Kakšna korist je od njega? 

Kaj je njegovo dobro, kaj njegovo zlo? 

Število človekovih dni je veliko, če doseže sto let. 

Čas večnega počitka je za vsakega nepredvidljiv. 

Kakor kaplja vode iz morja, kakor kamenček na sipini 

je teh nekaj let nasproti večnosti. 

Zato je Gospod do ljudi velikodušen 

in je nanje razlil svoje usmiljenje. 

Človekovo usmiljenje seže do njegovega bližnjega, 

Gospodovo usmiljenje pa do vsega mesa; 

opominja, vzgaja in uči in kakor pastir kliče svojo čredo nazaj. 
 
 

Spev 
Sedaj lahko zapojemo primeren spev ali zaigramo duhovno glasbo, na primer: 
- Misericordias Domini – Taizé (GLORIA 842): https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM 

  Besedilo: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
- Jezus moj, ljubim te (GLORIA 285): https://www.youtube.com/watch?v=8WAijbC2zZ0 

  Besedilo: Jezus moj, *ljubim te (*hvalim te / molim te …), bolj kot vse drugo *ljubim te! 
  Vse, kar je v meni naj prepeva ti: Jezus moj, *ljubim te! 
- Laudate, omnes gentes (GLORIA 844): https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0 

  Besedilo: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! / Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM
https://www.youtube.com/watch?v=8WAijbC2zZ0
https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
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Prošnje 
Preden začnemo s prošnjami, lahko pripravimo kadilnico in naložimo nekaj kadila. 
Poleg tega lahko po vsaki prošnji naložimo še malo kadila. 
 

V Zahvalimo se Bogu za ta dan, ki se nagiba h koncu 

in se priporočimo njegovemu varstvu. 

 
Prošnji klic (lahko ga tudi zapojemo; melodija glej GLORIA 444) 

(Vsi) Prosimo te, usliši nas. 

 

Zahvaljujemo se ti za vse, kar smo danes smeli storiti dobrega. 

Za to, kar smo dokončali in za vse, za kar se bomo morali še naprej truditi. 

Slavimo te, ker si nam dal življenje z vsemi lepotami in izzivi. 

Usmili se vseh, ki se ves dan trudijo in še vedno trpijo zaradi pomanjkanja. 

Prošnji klic 

 

Zahvaljujemo se ti za vse ljudi, ki nam delajo dobro, 

za vsako blagodejno besedo in še tako majhno znamenje dobrohotnosti, 

ki smo ga danes prejeli. 

Spomni se vseh, ki svojim soljudem ne morejo več zaupati,  

ker so bili ponižani ali razočarani. 

Prošnji klic 

 

Zahvaljujemo se ti za našo domovino, 

za lepoto narave, za varnost in mir. 

Ne dopusti, da bi sebičnost in nevoščljivost razdirala sožitje. 

Blagoslovi vse, ki se prizadevajo za pravičnost in slogo. 

Prošnji klic 

 

Zahvaljujemo se tudi za neprijetne trenutke, ki smo jih danes doživeli 

ki nam lahko pomagajo, da rastemo in postanemo boljši ljudje. 

Obvaruj nas obupa 

in nam daj moč, da bomo delali dobro. 

Prošnji klic 

 

Zahvaljujemo se ti za čas počitka, ki ga nam poklanjaš. 

Ostani pri nas, če nas bremenijo strah in skrbi. 

Daj nam posebno v teh trenutkih občutiti tvojo bližino. 

Bodi tudi z vsemi, ki nocoj delajo, 

da nam ni treba trpeti pomanjkanja. 

Prošnji klic 
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Zahvaljujemo se ti za čas, ki je še pred nami. 

Daj nam sproščenost, da sprejmemo, česar ne moremo spremeniti,  

pogum, da spremenimo, kar je v naši moč,  

in modrost razlikovati eno od drugega. 

Prošnji klic 
 
 

Oče naš 
(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. 
 
 

Blagoslovna molitev 
V Ostani pri nas, Gospod, 

kajti proti večeru gre 

in dan se je že nagnil. 

Ostani pri nas ob večeru dneva, 

ob večeru našega življenja, 

ob večeru sveta. 

Ostani pri nas s svojo milostjo in dobroto, 

s svojo tolažbo in blagoslovom. 

Ostani pri nas, ko pride nad nas noč obupa in strahu,  

osamljenosti in dvomov, 

noč grenke smrti. 

Ostani pri nas in vseh naših bratih in sestrah, 

bližnjih in oddaljenih, 

zdravih in bolnih, 

veselih in žalostnih. 

Ostani pri nas zdaj in vekomaj. 

Blagoslovi nas, o Bog življenja, 

Oče in Sin in Sveti Duh. 

(Vsi)  Amen. 
 
Vsi se pokrižajo z besedami: 

(Vsi) V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 


