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

Velikonočno bogoslužje Božje besede

Velika noč je veliki praznik svobode. Najstarejša velikonočna zgodba pripoveduje o osvoboditvi
zatiranih ljudi izpod suženjstva v Egiptu. Od takrat velja: „To noč naj bedijo za GOSPODA vsi
Izraelovi sinovi iz roda v rod“ (2 Mz 12,42). To se uresničuje tudi v pogledu na Jezusa. Zato
Cerkev poje v velikonočni hvalnici: »To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti in kot
zmagovalec vstal od mrtvih!« Velika noč je torej praznik preobrazbe: iz žalosti v veselje, iz
suženjstva v svobodo; sredi teme smrti namreč zasije novo življenje. Na tem ozadju je velika
noč vir upanja in zaupanja, da trpljenje in smrt nimata zadnje besede. Kdo bi torej mogel iti
vpričo te eksplozije življenjske moči spat? Zato ostajajo ljudje že od nekdaj budni, da se
spominjajo, kako je Bog ravnal, in si pripovedujejo o Božjem delovanju: v svoji lastni življenjski
zgodbi in v veliki zgodovini Svetega pisma. Ostanite torej skupno budni na veliko noč.
Pripovedujte si zgodbe iz svojega življenja, ko ste čutili, da Vas Bog ni pustil samih. In: berite
Sveto pismo. Pustite se obdariti od te knjige, ki ljudem že tri tisočletja vliva upanje. Tu boste
našli nekaj idej. Z njimi lahko oblikujete kratko pobožnost. Predloge pa lahko razdelite tudi
prek celotnega večera.
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela?
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Pogrnite mizo z belim prtom in postavite na njo
novo (velikonočno) svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo, morda tudi rože ali zelenje cvetne
nedelje. Poleg tega bi – odvisno od tega, kako obširno bo Vaše slavje – lahko potrebovali še
vodo, kocko, majhne sveče in kadilo. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne
telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:
 Oglejte si vzorec in določite, kako obsežno naj bo Vaše slavje.
 Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).
Pobožnost lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.
 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
berila in določene molitve. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca.
 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«. Tudi na
spletu najdete primerno glasbo, ki ji lahko prisluhnete.
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SLAVJE LUČI
Ko je skupnost zbrana, izklopimo električno osvetljavo.
Po kratkem molku nekdo prižge (velikonočno) svečo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
Kristus je vstal.
(Vsi) Zares je vstal.
V
Kristus je vstal.
(Vsi) Zares je vstal.
V
Kristus je vstal.
(Vsi) Zares je vstal.
Sedaj prižgemo vse ostale sveče v prostoru, razen tistih sedmih, ki smo jih pripravili za prvo
berilo (če smo ga predvideli). Nato nadaljujemo z molitvijo. Namesto odgovora „Hvalimo te. –
Slavimo te.“ lahko zapojemo „Laudate omnes gentes“ (GLORIA 844) ali drug primeren klic.

V
Zahvaljujemo se ti, Bog, naš Stvarnik in Rešitelj.
Pustiš sonce, da vzhaja in zahaja, in urejaš čas, ki si ga nam nameril.
Daješ nam luč in oživljaš vse stvarstvo. –
(Hvalimo te.
Ali: „Laudate omnes gentes“ oz. drug primeren klic
(Vsi) Slavimo te.)
V
Mrak v nas zbuja strah, a zate je tema svetla kot dan.
Zato si do nas usmiljen in nas ne prepuščaš hudobiji in zlu. –
(Hvalimo te.
Ali: „Laudate omnes gentes“ oz. drug primeren klic
(Vsi) Slavimo te.)
V
Nekoč si hodil pred svojim ljudstvom kot ognjeni steber,
da bi ga vodil iz suženjstva v prostost.
Tako daješ zatiranim pogum in se zavzemaš za ponižane. –
(Hvalimo te.
Ali: „Laudate omnes gentes“ oz. drug primeren klic
(Vsi) Slavimo te.)
V
Tvoj Sin Jezus Kristus je pretrpel temo smrti
v zaupanju vate, svojega nebeškega Očeta.
Bil je človek kot mi, tudi strah pred smrtjo mu ni bil tuj. –
(Hvalimo te.
Ali: „Laudate omnes gentes“ oz. drug primeren klic
(Vsi) Slavimo te.)
V
Kakor sonce zjutraj vzhaja, je vstal iz groba in premagal smrt.
On je luč, ki več ne zaide,
v njegovi svetlobi je naša rešitev. –
(Hvalimo te.
Ali: „Laudate omnes gentes“ oz. drug primeren klic
(Vsi) Slavimo te.)
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V
Ostani z nami in nas blagoslovi.
Tvoja luč naj nas obseva, nas navdaja z upanjem in vodi v večno srečo pri tebi,
ki prebivaš v neminljivi svetlobi, zdaj in vekomaj.
(Vsi) Amen.
Sedaj lahko zapojemo ali zaigramo primeren spev, ki opeva velikonočno luč, na primer:
- Ti si ta luč sveta (GLORIA 840)
- V Gospodu je moja moč (GLORIA 890)
- Ti luč od luči (GLORIA 970)
- Jesus your light (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=JOnEMPctoJ0
- Mirna luč (Rahmaninov): https://www.youtube.com/watch?v=d6WC3kvW8TA
- Fos hilaron (grški spev): https://www.youtube.com/watch?v=atISnopbfKo

BEDENJE
brati, pripovedovati, se spominjati, moliti, peti …
Če hočete obhajati le kratko pobožnost, preskočite ta del in nadaljujte z velikonočnim
evangelijem na strani 9.
V tem času, ki ga preživimo skupaj, si pripovedujemo, molimo in beremo. Tukaj najdete nekaj
predlogov. Lahko jih razporedite čez večer. Določite sami, kdaj naj se ta del konča in potem
nadaljujte z velikonočnim evangelijem.
Brati
Drug drugemu beremo iz Svetega pisma (otroci radi berejo tudi iz otroškega Svetega pisma).
Tale besedila iz Stare zaveze so tesno povezana z veliko nočjo:
1. Mojzesova knjiga: 1 Mz 1,1-2,3 – stvarjenje sveta
1. Mojzesova knjiga: 1 Mz 6,5-9,17 – Noetova rešitev
1. Mojzesova knjiga: 1 Mz 15,1-21 – Božja zaveza z Abrahamom
2. Mojzesova knjiga: 2 Mz 14,5-15,1 – rešitev v Rdečem morju
Jeremija 31,31-34 – Obljuba nove zaveze
Ezekiel 37,1-14 – videnje vstajenja Izraela
Knjiga preroka Jona
Berila velikonočne vigilije najdete na spletni strani www.hozana.si (vnesti je treba datum).

Pripovedovati
Če želite, si vzemite čas za pripovedovanje. Vmes lahko zapojete duhovne pesmi ali poslušate
primerno glasbo. Pripovedujte si med seboj zgodbe iz svojega življenja. Da bo bolj napeto,
lahko kockate, o čem si pripovedujete. Izbor tem:
 Moja najlepša velika noč.
 Kako smo praznovali veliko noč v mojem otroštvu?
 (Majhen) čudež, ki sem ga doživel(a).
 O dragi osebi, ki je že pokojna.
 Kako si predstavljam nebesa?
 Kje bi lahko pomagal(a)?
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Se spomniti drugih, peti, poslušati glasbo, moliti
Pokličite nekoga, za katerega veste, da je nocoj sam.
Prepevajte duhovne pesmi ali poslušajte primerno glasbo.
Vmes se lahko v molitvi tudi spomnite Vaših rajnih ali greste na pokopališče.
Ne glede na to, da zgoraj navedeno lahko povežete po svoje in tako oblikujete večer, najdete
na tem mestu dve berili, ki sta povezani z velikonočnim bogoslužjem ter primeren psalm.

Berilo (1 Mz 1,1-2,4a)
To besedilo pripoveduje o stvarjenju sveta.
Če hočete, lahko pripravite sedem majhnih sveč.
Po vsakem „In bil je večer in bilo je jutro …“ nekdo prižge eno svečo (luč naj vzame od
velikonočne sveče). – Na ta način besedilo o stvarjenju sveta beremo v velikonočni luči.

Berilo iz Prve Mojzesove knjige.
V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami
in duh Božji je vel nad vodami.
Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba.
Bog je videl, da je svetloba dobra.
In Bog je ločil svetlobo od teme.
In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč.
In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.
(Prižgemo prvo svečo).

Bog je rekel: »Bodi obok sredi vodá in naj loči vode od vodá!«
In Bog je naredil obok in ločil vode, ki so bile pod obokom, od vodá nad obokom.
Zgodilo se je tako.
Bog je obok imenoval nebo.
In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.
(Prižgemo drugo svečo).

Bog je rekel: »Vode pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se kopno!«
Zgodilo se je tako.
Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morje.
Bog je videl, da je dobro.
Nato je Bog rekel: »Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme,
in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti!«
Zgodilo se je tako.
Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje seme,
in drevje, ki rodi na zemlji sadje s semenom po svoji vrsti.
Bog je videl, da je dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.
(Prižgemo tretjo svečo).
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Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem oboku!
Ločujejo naj dan od noči in naj bodo znamenja za čase, dneve in leta!
Naj svetijo na nebesnem oboku in razsvetljujejo zemljo!«
Zgodilo se je tako.
Bog je naredil dve veliki luči: večjo luč, ki naj gospoduje dnevu,
in manjšo luč, ki naj gospoduje noči, ter zvezde.
Bog jih je postavil na nebesni obok, da bi razsvetljevale zemljo.
Gospodovale naj bi dnevu in noči in ločevale svetlobo od teme.
Bog je videl, da je dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.
(Prižgemo četrto svečo).

Bog je rekel: »Živa bitja naj mrgolijo v vodah
in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim obokom!«
Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa bitja, ki se gibljejo in mrgolijo v vodah,
po njihovih vrstah in vse krilate ptice po njihovih vrstah.
Bog je videl, da je dobro.
In Bog jih je blagoslovil in rekel:
»Plodite se in množite, napolnite vse morsko vodovje!
In ptice naj se množijo na zemlji!«
In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.
(Prižgemo peto svečo).

Bog je rekel: »Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah:
živino, laznino in zveri zemlje po njihovih vrstah!«
Zgodilo se je tako.
Bog je naredil zveri zemlje po njihovih vrstah, živino po njenih vrstah
in vso laznino na zemlji po njenih vrstah.
Bog je videl, da je dobro.
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba,
živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!«
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.
Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim,
ki se gibljejo po zemlji!«
Bog je rekel: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji,
in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu,
vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje,
dajem v živež vse zelene rastline.«
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Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.
(Prižgemo šesto svečo).

Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska.
Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil,
in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil.
In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil,
kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal.
To je nastanek neba in zemlje, ko sta bila ustvarjena.
(Prižgemo sedmo svečo).

Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.

Pogovor
Če hočete, se lahko pogovorite o posameznih vidikih tega besedila. Predlogi:
- Moj najljubši kraj v naravi.
- Kaj lahko pomenijo besede „podvrzita si zemljo“ v našem času?
- Ustvarjen po Božji podobi. – Kaj je želel Bog izraziti s tem, da me je postavil v ta svet?

Psalm (Ps 136,1-9.25-26)
Po berilu lahko zmolimo psalm, ki je zgrajen kakor litanije. Molimo ga torej menjaje med
voditeljem oz. voditeljico in navzočimi.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, (Vsi) ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvaljujte se Bogu bogov, (Vsi) ker na veke …
Zahvaljujte se Gospodu gospodov, (Vsi)
njemu, ki je sam storil velike čudeže, (Vsi)
njemu, ki je z razumnostjo naredil nebesa, (Vsi)
njemu, ki je zemljo razprostrl nad vodami, (Vsi)
njemu, ki je naredil velike luči, (Vsi)
sonce za gospodovanje podnevi, (Vsi)
luno in zvezde za gospodovanje ponoči, (Vsi)
ki daje kruha vsemu mesu, (Vsi)
zahvaljujte se Bogu nebes, (Vsi) ker na veke traja njegova dobrota.

Izbrana glasba
Frančiškova hvalnica: https://www.youtube.com/watch?v=JHjE-LwsC6k
Psaume de la création: https://www.youtube.com/watch?v=Ulcyfmqhth0
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Berilo (2 Mz 14,5-15,1)
To besedilo pripoveduje o izhodu Izraelcev iz Egipta – velika noč je namreč praznik svobode.

Berilo iz Druge Mojzesove knjige.
Egiptovskemu kralju so sporočili, da je izraelsko ljudstvo pobegnilo.
Tedaj se je faraonu in njegovim služabnikom spremenilo srce glede ljudstva in so rekli:
»Kaj smo vendar storili, da smo odpustili Izraelce iz svoje službe!«
Napregel je torej svoj voz in vzel ljudi s seboj.
Vzel je šeststo izbranih voz in vse vozove Egipčanov in častnike na vsakem od njih.
GOSPOD je zakrknil srce egiptovskega kralja faraona,
da je zasledoval Izraelove sinove, ti pa so odhajali z vzdignjeno roko.
Egipčani so jih zasledovali z vsemi faraonovimi konji, vozovi, konjeniki in vojsko
in jih dohiteli, ko so taborili ob morju pri Pi Hahirótu pred Báal Cefónom.
Ko se je faraon bližal, so Izraelovi sinovi vzdignili oči in zagledali Egipčane,
ki so šli za njimi.
Izraelovi sinovi so se silno prestrašili in so vpili h GOSPODU.
Rekli so Mojzesu:
»Ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas odpeljal, da umremo v puščavi?
Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta?
Ali ti nismo že v Egiptu govorili in rekli: ›Pusti nas, da služimo Egipčanom!‹
Saj bi bilo boljše za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi.«
Mojzes je rekel ljudstvu: »Nikar se ne bojte!
Vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni GOSPOD.
Kajti kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste videli nikdar več.
GOSPOD se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!«
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Kaj vpiješ k meni?
Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo!
Ti pa povzdigni palico in iztegni roko nad morje in ga razdeli,
da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja!
In jaz bom zakrknil srce Egipčanom, da pojdejo za njimi.
Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso njegovo vojsko,
nad njegovimi vozovi in konjeniki.
Egipčani bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD,
ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom, nad njegovimi vozovi in konjeniki.«
Tedaj se je premaknil Božji angel, ki je hodil pred Izraelovo vojsko,
in se postavil za njimi.
In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi, in se postavil za njimi.
Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko.
Bil je oblak in tema, vendar se je svetlikalo v noči,
in vso noč se niso približali drug drugemu.
Tedaj je Mojzes iztegnil roko nad morje
in GOSPOD je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj.
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Iz morja je naredil suho zemljo.
In vode so se razdelile.
Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja,
vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki.
Ob jutranji straži je GOSPOD v ognjenem in oblačnem stebru
pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal.
Zaviral je kolesa njihovih voz in jim tako oteževal vožnjo.
Tedaj so Egipčani rekli:
»Bežimo pred Izraelom, kajti GOSPOD se bojuje zanje proti Egipčanom!«
Potem je GOSPOD rekel Mojzesu:
»Iztegni roko nad morje, da se vode vrnejo na Egipčane,
na njihove vozove in konjenike.«
Mojzes je iztegnil roko nad morje
in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto,
medtem ko so Egipčani bežali proti njemu.
Tako je GOSPOD pognal Egipčane v sredo morja.
Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike in vso faraonovo vojsko,
ki je prišla za njimi v morje.
Niti eden izmed njih ni ostal.
Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
Tako je GOSPOD tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov
in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju.
Ko je Izrael videl mogočno roko, ki jo je GOSPOD izkazal nad Egipčani,
se je ljudstvo balo GOSPODA in zaupalo GOSPODU in njegovemu služabniku Mojzesu.
Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli GOSPODU tole pesem.
Rekli so: »Pel bom GOSPODU, ker je silno vzvišen;
konja in jezdeca je treščil v morje.
Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.

Pogovor
Če hočete, se lahko pogovorite o posmeznih vidikih tega besedila. Predlogi:
- Kaj je zame svoboda?
- Na katerih področjih si želim več prostosti? – Kako bi jo koristil(a)?
- Sem že kdaj doživel(a) resnično osvoboditev?
- Rešitev in poguba sta očitno tesno skupaj. Kaj povzroči eno, kaj drugo?
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Psalm (Ps 136,1-3.10-17.21-26)
Po berilu lahko zmolimo psalm, ki je zgrajen kakor litanije. Molimo ga torej menjaje med
voditeljem oz. voditeljico in navzočimi.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober, (Vsi) ker na veke traja njegova dobrota.
Zahvaljujte se Bogu bogov, (Vsi) ker na veke …
Zahvaljujte se Gospodu gospodov, (Vsi)
njemu, ki je udaril Egipt po njegovih prvorojencih, (Vsi)
njemu, ki je Izraela izpeljal iz njihove srede, (Vsi)
z močno roko in z iztegnjenim laktom, (Vsi)
njemu, ki je razdelil Trstično morje na dvoje, (Vsi)
in je odpeljal Izraela po njegovi sredini, (Vsi)
in je stresel faraona in njegovo vojsko v Trstično morje, (Vsi)
njemu, ki je vodil svoje ljudstvo skozi puščavo, (Vsi)
njemu, ki je udaril velike kralje, (Vsi)
in dal je njihovo deželo v dediščino, (Vsi)
v last Izraelu, svojemu služabniku, (Vsi)
ki se nas je spomnil v naši nizkosti, (Vsi)
in nas je iztrgal našim nasprotnikom, (Vsi)
ki daje kruha vsemu mesu, (Vsi)
zahvaljujte se Bogu nebes, (Vsi) ker na veke traja njegova dobrota.

Izbrana glasba
Go down Moses: https://www.youtube.com/watch?v=SP5EfwBWgg0
Dajenu (judovska pashalna pesem): https://www.youtube.com/watch?v=csG6dl5pE8Y
Po bedenju nadaljujemo z alelujo in velikonočnim evangelijem.

Aleluja in velikonočni evangelij (Mr 16,1-7)
Sedaj lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo vsi dobro poznajo (note: GLORIA 531539, 638-646 ali Slavimo Gospoda 339-357). Lahko pa tudi zaigramo velikonočno alelujo: glej
GLORIA 171 - https://www.youtube.com/watch?v=HKQuC67OzvQ.

Prisluhnimo velikonočnemu evangeliju po Marku.
Ko je minila sobota,
so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Salóma kupile dišav,
da bi šle Jezusa mazilit.
Prvi dan tedna so šle h grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo.
Med seboj so govorile: »Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?«
Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen;
in bil je zelo velik.
9

Stopile so v grob in zagledale mladeniča,
ki je sedèl na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom,
in so se zelo začudile.
On pa jim je rekel:
»Ne čudite se!
Jezusa iščete, Nazarečana, križanega.
Bil je obujen.
Ni ga tukaj.
Poglejte kraj, kamor so ga položili.
Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru:
›Pred vami pojde v Galilejo; tam ga boste videli, kakor vam je rekel.‹«
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.
Po evangeliju lahko alelujo še enkrat ponovimo ali pa tudi zapojemo velikonočno pesem, na
primer:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124): https://www.youtube.com/watch?v=qDEvaoAfYg8&t=14s
- 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
- Surrexit Dominus vere (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=dKl-FUs7Azc
- Christos anesti ek nekron (grška pesem): https://www.youtube.com/watch?v=Y7tKexc4wSM
- Halleluja (Händel): https://www.youtube.com/watch?v=tRAbF5T2NUY

OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB
Nadaljujemo z obnovitvijo krstnih obljub ali z velikonočnim hvalospevom na strani 12.
Posodo z vodo postavimo v sredino.
Po blagoslovu vode zmolimo veroizpoved, nato pa se pokrižamo z blagoslovljeno vodo.

Blagoslovna molitev
V
Pri krstu smo s Kristusom umrli za greh vstali k novemu življenju.
Zato bomo sedaj blagoslovili vodo in Boga prosili,
da nas ohrani v svoji milosti.
V
Gospod, naš Bog, bodi v naši sredi,
ki se spominjamo, kako si nas čudovito ustvaril in še čudoviteje odrešil.
Blagoslovi nam to vodo.
Nad posodo z vodo naredimo znamenje križa.
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Vodo si ustvaril, da zemljo dela rodovitno, nas pa poživlja in očiščuje.
Uporabil si jo v svojem usmiljenju,
ko si z vodo rešil svoje ljudstvo iz sužnosti
in mu ugasil žejo v puščavi.
Tvoj Sin Jezus Kristus je posvetil vodo v Jordanu,
da je v kopeli novega rojstva prenovil našo grešno naravo.
Ko je visel na križu, pa je obenem s krvjo iz njegove strani pritekla tudi voda.
Naj bo ta voda spomin krsta, ki smo ga prejeli.
Ohrani nas v svoji milosti, da bomo vredni priti v večno veselje.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

Vera
Po kratkem molku povabi voditelj oz. voditeljica navzoče, da izpovejo svojo vero.

V
Pri krstu smo bili 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.
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. Poleg tega lahko gremo
z vodo po domu in ga blagoslovimo. 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)
Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi:
- Vidi aquam: https://www.youtube.com/watch?v=S1zl89gFDFk
- Sicut cervus: https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8
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VELIKONOČNI HVALOSPEV
Po vsaki kitici zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo vsi dobro poznajo (note: GLORIA 531539, 638-646 ali Slavimo Gospoda 339-357).

V
Bog je svojega Sina poklical iz temine groba.
Zato mu v velikonočnem veselju prepevajmo.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
To je noč, ko si naše očete, Izraelove sinove, nekdaj iz Egipta izpeljal
in jim skozi Rdeče morje dal iti kakor po suhi poti.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
To je noč, ki je s svetlobo ognjenega stebra pregnala temo grehov.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
To je noč, ki nocoj po vesoljnem svetu rešuje teme greha in hudobije sveta tiste,
ki verujejo v Kristusa,
jih posvečuje v Očetovi ljubezni in jih združuje v občestvo svetih.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti
in kot zmagovalec vstal od mrtvih.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
O kako čudovito nas v svojem usmiljenju ceniš!
(Vsi) Aleluja, aleluja.
O kako nedoumljiva je tvoja ljubezen: da rešiš sužnja, si daroval Sina.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
O zares, Adamov greh je bil potreben, da je bil izbrisan s Kristusovo smrtjo.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
O srečna krivda, ki je bila vredna imeti takega in tako velikega Odrešenika.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
O zares presrečna noč, v kateri se zemlja druži z nebesi in človek z Bogom.
(Vsi) Aleluja, aleluja.
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Sprejmi, Gospod, v tej sveti noči našo zahvalo.
Razsvetljuj nas s svojim rešenjem,
dokler ne vzide zvezda danica, ki nikoli ne zaide,
Kristus, tvoj Sin, ki se je vrnil od mrtvih,
jasno zasvetil človeškemu rodu
in živi in kraljuje vekomaj.
(Vsi) Amen.
V
Pri krstu smo postali Božji otroci.
Zato molimo, kakor nas je naučil Kristus, naš brat in Gospod:
(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.

Blagoslov
Bogoslužje sklenemo z blagoslovom. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
Dobri Bog, varuj in spremljaj nas s svojim blagoslovom.
Vodi nas iz pomanjkanja v polnost življenja.
Reši nas strahu in obupa.
Ostani z nami, zdaj in vekomaj.
(Vsi) Amen.
V
Tako naj nas blagoslovi vsemogočni Bog, vir življenja in radosti:
Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi se pokrižajo.

(Vsi) Amen.
Na koncu lahko zapojemo ali zaigramo velikonočno pesem (glej GLORIA 174-185; Slavimo
Gospoda 119-135).

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler. Katoliška Cerkev Koroška – referat za Sveto pismo in liturgijo
Viri: Rimski misal. Berila in evangeliji, leto B.
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