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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) 
 
 

Besedno bogoslužje. Četrta postna nedelja – 22. marec 2020 
 
 

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni 
skupnosti obhajamo 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! To bogoslužje lahko obhajate tudi ob delavnikih po četrti postni nedelji ali na 
predvečer nedelje same. 
 

Ta predlog se zgleduje po nedeljskem bogoslužju Božje besede. Drugi vzorec, ki ga najdete na 
tej spletni strani, pa bolj poudarja skupno branje Svetega pisma in poglabljanje bibličnih 
besedil. Odločite sami, kaj je najbolj primerno za Vašo hišno skupnost. Če hočete določene 
dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v 
nemščini. Strani so zgrajene tako, da na vsaki strani v obeh vzorcih najdete isto vsebino v istem 
obsegu, kakor v pesmarici GLORIA (nekateri učenci so jo dobili kot šolsko knjigo). 
 

Posebno opozoriti je treba tudi na molitveno bogoslužje, predvsem na hvalnice in večernice. 
Besedila za vsak dan najdete na spletni strani: https://hozana.si/brevir.php. V molitveniku in 
pesmarici GLORIA najdete poleg tega večernice za postni čas (številka 136) in pa križev pot 
(številka 156; Slavimo Gospoda, št. 64). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. 
Poleg tega se v postu moli žalostni del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, št. 12). 
 

Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela? 
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo in jo primerno okrasite. 
Ob sveči naj bi bilo Sveto pismo. Če Svetega pisma nimate, vzemite berila in evangelij iz tega 
pripomočka. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je 
treba že vnaprej pomisliti tudi na tole: 

• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa 
naj upošteva, da mora biti v tem času miren. 

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V). 

• Preglejte vzorec in določite obseg, ki je primeren za Vašo skupnost. 

• 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: klici z Gospod 
usmili se, svetopisemska berila, posamezni odlomki zahvalne molitve in prošnje. 
Najbolj ugodno je, da uporabljate 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. 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. 

https://hozana.si/brevir.php
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ZAČETEK 
 

Začetek in pozdrav 
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo. Nato lahko zapojemo duhovno pesem, na primer: 
- Duša, le pojdi z mano (GLORIA 108/SG 778) 
- O, premisli, človek grešni (GLORIA 110/SG 72) 
- Slavi Boga (GLORIA 134) 
- Daj mi, Jezus, da žalujem (GLORIA 135/SG 65) 
- Ti si ta luč sveta (GLORIA 840) 
 
 

Križ 

Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi: 
 

V V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi  Amen. 
 
 

Klici z „Gospod, usmili se“ 
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v bogoslužje, lahko tudi po svoje. 
Klice lahko prebere tudi druga oseba. 
»Gospod, usmili se« lahko  zapojemo; napevi:  
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697) 
- Kyrie eleison (GLORIA 665) 
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 666, 667. 
 

V Na začetku tega bogoslužja se hočemo priporočiti Kristusu. 

On nam je obljubil, da je sredi med nami, 

če smo zbrani v njegovem imenu. 
 

Gospod Jezus Kristus, 

ti si luč sveta. 

Gospod, usmili se.  

Vsi Gospod, usmili se.  
 

Ti si tudi v teh dneh pri nas 

in svetiš v temini naših dvomov in skrbi. 

Kristus, usmili se.  

Vsi Kristus, usmili se.  
 

Odpiraš nam oči, 

da bi vate verovali in v našem življenju hodili za teboj.  

Gospod, usmili se.  

Vsi Gospod, usmili se.  
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Molitev 
Voditelj oz. voditeljica povabi zbrane k molitvi.  

 

V Molimo.   Vsi nekaj časa tiho molijo. 

 

Nebeški Oče, 

veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj. 

Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, 

da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha  

živi in kraljuje vekomaj. 

Vsi Amen. 

 

 

 

POSLUŠANJE IN POGLOBITEV BOŽJE BESEDE 
 
Tukaj najdete berila, psalm in evangelij, ki se danes berejo v katoliških bogoslužjih po vsem 
svetu. Na ta način smo povezani z občestvom vesoljne Cerkve. Število beril lahko določite sami 
glede na skupnost, s katero obhajate. Evangelij naj bi prebrali v vsakem primeru. Lepo bi bilo, 
da bralec beril ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih. 

 

 

Prvo berilo (1 Sam 16,1.6-7.10-13) 
 

Berilo iz Prve Samuelove knjige. 
 

Tiste dni je Gospod rekel Sámuelu:  

»Napolni svoj rog z oljem in pojdi!  

Pošiljam te k Bêtlehemcu Jéseju,  

kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja.«  

Ko so prišli v Bêtlehem in je zagledal Eliába, si je rekel:  

»Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec.«  

Gospod pa je rekel Sámuelu:  

»Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo,  

kajti odklônil sem ga.  

Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek.  

Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.«  

Jése je pripêljal sedem svojih sinov pred Samuela.  

Samuel pa je rekel Jéseju: »Teh Gospod ni izvôlil.« 

Potem je Samuel rekel Jéseju: »So to vsi mladeniči?«  
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Jése je rekel: »Ostal je še najmlajši.  

Glej, ta pase drobnico.«  

Samuel je rekel Jéseju:  

»Pošlji ponj in naj ga pripeljejo, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem!«  

Poslal je ponj in ga dal pripeljati.  

Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled.  

Gospod je rekel: »Vstani, mazili ga, kajti ta je!«  

Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih bratov.  

Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. 
 

Božja beseda. 

Vsi Bogu hvala. 

 

 

Psalm z odpevom (Psalm 23)   

Nekdo izmed navzočih prebere kitice psalma, ostali odgovorijo po vsaki kitici z odpevom. 

 
Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.   Vsi ponovijo odpev. 
 

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 

Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. 

K vodam počitka me vodi, 

mojo dušo poživlja. 

Vsi Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 
 

Vódi me po pravih stèzah zaradi svojega imena. 

Tudi če bi hôdil po globeli smrtne sence, 

se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, 

tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. 

Vsi Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 
 

Pred mano pogrinjaš mizo 

vpričo mojih nasprotnikov; 

z oljem mi maziliš glavo, 

moja čaša je prepolna. 

Vsi Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 
 

Le dobrota in milina me bosta spremljali 

vse dni mojega življenja; 

prebival bom v hiši Gospodovi 

vse dni življenja. 

Vsi Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 
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Drugo berilo (Ef 5,8-14) 
 
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
 

Bratje in sestre,  

nekoč ste bili temà, zdaj pa ste luč v Gospodu.  

Živite kot otroci luči,  

kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici.  

Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!  

Ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte.  

Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno.  

Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po lúči.  

Kajti vse, kar se razodeva, je luč.  

Zato je rečeno:  

»Prebúdi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvétlil te bo Kristus.« 
 

Božja beseda. 

Vsi Bogu hvala. 

 

 

 

Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 9,1-41)  
 
Pred evangelijem lahko zapojemo primeren spev, na primer: 

- Hvala ti, Kristus (GLORIA 668/SG 341)  
- Slava ti, Kristus (GLORIA 669/SG 344) 

 
Berilo iz svetega evangelija po Janezu. 
 

Tisti čas je šel Jezus iz templja  

in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva.  

Njegovi učenci so ga vprašali:  

»Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?«  

Jezus je odgovóril:  

»Ni grešil ne on ne njegovi starši,  

ampak na njem naj se razodénejo Božja dela.  

Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal.  

Pride noč, ko nihče ne more delati.  

Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« 

Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato.  

Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel:  

»Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«, kar v prevodu pomeni Poslani.  

Odšel je torej in se umil.  
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Ko se je vrnil, je videl.  

Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili:  

»Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?«  

Eni so govorili: »On je,«  

medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.«  

Sam pa je govóril: »Jaz sem.«  

Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?«  

On pa je dejal:  

»Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je narédil blato,  

mi z njim pomazal oči  

in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹. 

Šel sem tja, se umil in spregledal.«  

Rekli so mu: »Kje je tisti?«  

Dejal jim je: »Ne vem.« 

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem.  

Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota.  

In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal.  

Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.«  

Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:  

»Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.«  

Drugi pa so govorili:  

»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?«  

In bil je razdor med njimi.  

Slepemu so tedaj ponovno rekli:  

»Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?«  

On pa je rekel: »Prerok je.« 

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal,  

dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal.  

Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep?  

Kako, da zdaj vidi?«  

Starši so odgovorili in rekli:  

»Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep;  

kako to, da zdaj vidi, pa ne veva,  

in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva.  

Njega vprašajte.  

Dovolj je star.  

Sam naj govori o sebi.«  

To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov;  

Judje so namreč že sklenili,  

da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za Mesija,  

izobčili iz shodnice.  



7 

 

Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega vprašajte‹.  

Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep,  

in mu rekli: »Daj čast Bogu!  

Mi vemo, da je ta človek grešnik.«  

On pa je odgovóril: »Če je grešnik, ne vem.  

Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.«  

Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil?  

Kako ti je odprl oči?«  

Odgovóril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali.  

Čemu hočete znova slišati?  

Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« 

In ozmerjali so ga in mu rekli:  

»Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci.  

Mi vémo, da je Mojzesu govóril Bog;  

o tem pa ne vemo, od kod je.«  

Mož jim je odvrnil in rekel:  

»To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči.  

Vémo, da Bog grešnikov ne usliši.  

Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši.  

Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči.  

Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.«  

Odgovorili so in mu rekli:  

»Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?«  

In vrgli so ga ven. 

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven.  

Našel ga je in mu je rekel:  

»Veruješ v Sina človekovega?«  

In ta je odgovóril ter rekel:  

»Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«  

Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«  

Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,«  

in se je pred njim poklonil do tal.  

In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet,  

da bi videli tisti, ki ne vidijo,  

in oslepeli tisti, ki vidijo.«  

To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli:  

»Smo morda tudi mi slepi?«  

Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha.  

Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.« 
 

Kristusov evangelij. 

Vsi Hvala tebi, Kristus. 
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Poglobitev evangelija v obliki pogovora 
 
Sedaj poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj. 
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu štiri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva. 
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje. 

 

Evangelij govori o slepoti in gledanju. –  

Na katerih področjih življenja se slepemu v tem besedilu odprejo oči? 

 

Kje oziroma kdaj ste tudi Vi sami doživeli, da so se Vam odprle oči? 

Kaj Vam je na primer postalo jasno v zadnjih dneh na ozadju epidemije koronavirusa? 

 

Jezus pravi o sebi, da je luč sveta. 

Ste o tem prepričani, da je Kristus tudi Vaša luč? 

Kako se to izraža v Vašem vsakdanjem življenju? 

 

Ljudje ne vedo točno, ali je to res tisti berač, ki so ga redno videli,  

čeprav so pogosto šli mimo njega. –  

Kateri ljudje v Vaši bližini so premalo deležni Vaše pozornosti? 

 

Starši slepega se ne upajo reči, da Jezusa poznajo. – 

Poznate situacije, v katerih se Vam godi težko, pred drugimi govoriti o svoji veri? 

Kaj Vam pomaga, premagati Vašo negotovost ali sramežljivost? 

 

Farizeji se sklicujejo na tradicijo in ne opazijo, 

da jim le-ta zapira pot do vere v Jezusa, Božjega Sina. – 

Kako po Vašem mnenju postane človek farizej? 

Odkrivate tudi pri samemu sebi farizejske lastnosti? 

 

V čem se razlikuje sleporojeni od farizejev? 

V čem Vam je lahko zgled? 

 

Na koncu pogovora je lahko to vprašanje: 

 

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora? 

Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu? 
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NAŠ ODGOVOR NA BOŽJO BESEDO 
 

Zahvala 
Nato voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, da se Bogu zahvalijo. Vsak lahko prebere odlomek 
zahvalne molitve. Poleg tega lahko navzoči povejo tudi po svoje, za kaj se hočejo Bogu 
zahvaliti. Namesto tukaj navedenega klica »Tebi čast in hvala vekomaj« lahko zapojemo klic 
»Tebi hvala, čast in slava« (GLORIA 954). 
 

V Bratje in sestre, 

Bog nam je spregovoril po besedah Svetega pisma. 

V občestvu z vsemi, ki obhajajo današnji dan, 

se sedaj zahvalímo Bogu za dar odrešenja, 

ki smo ga prejeli po njegovem Sinu Jezusu Kristusu. 
 

V Tebi čast in hvala vekomaj.  
Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.  
 

Človekoljubi Bog, 

Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

zahvaljujemo se ti za tvojo neskončno dobroto. 

Iz ljubezni do nas si dal svojega edinorojenega Sina,  

da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,  

ampak bi imel večno življenje. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.   
 

Zahvaljujemo se ti, Oče, 

za učlovečenje tvojega Sina, 

za njegovo rojstvo iz Device Marije, 

za njegovo življenje med nami. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.  
 

Zahvaljujemo se ti, Oče, 

za Jezusovo življenje v Nazaretu, 

za njegovo razodetje pri krstu v Jordanu, 

za njegovo zmago nad skušnjavami hudega duha. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.  
 

Zahvaljujemo se ti, Oče, 

za vsako besedo iz Jezusovih ust, 

za čudeže, s katerimi je oznanjal tvoje kraljestvo, 

za znamenja njegovega veličastva. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.   
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Zahvaljujemo se ti, Oče, 

za zadnjo večerjo tvojega Sina, 

za njegovo trpljenje in smrt na križu, 

za njegov počitek v grobu in njegovo vstajenje v slavi. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.   
 

Zahvaljujemo se ti, Oče, 

za moč in oblast, ki si jo dal Kristusu v nebesih in na zemlji, 

za njegov čudoviti vnebohod, 

za dar Svetega Duha na binkoštni dan. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.    
 

Zahvaljujemo se ti, Oče, 

da nas tvoj Sin ni pustil same, 

da se nam pridružuje, kjer se dva ali trije zberejo v njegovem imenu, 

da je z nami vse dni do konca sveta. 
 

Vsi Tebi čast in hvala vekomaj.  
 

V Zahvaljujemo se ti, Oče, Gospod nebes in zemlje, 

po tvojem Sinu v Svetem Duhu, zdaj in vekomaj. 

Vsi Amen. 
 
Zahvalno molitev lahko zaključimo z zahvalno pesmijo, na primer: 
- Zapojte hvalnico (GLORIA 811, SG 434) 
- Hvali Gospoda (GLORIA 832, SG 789) 
- Laudate, omnes gentes (GLORIA 844) 
- O moj Gospod, bodi zahvaljen (GLORIA 845) 
- Zahvalne pesmi: GLORIA 811-814, 829-850 

 
 
 

Prošnje in Gospodova molitev 
Po zahvalni pesmi so prošnje za vse potrebe.  
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče k molitvi.  
Le-ti lahko preberejo molitvene namene ali pa po svoje povejo, za koga ali kaj prosijo. 
 

V Prosimo sedaj Boga za nas in za potrebe vseh ljudi: 
 

Za ostarele, ki se v teh dneh bojijo, da bodo zboleli 

in za vse, ki nimajo človeka v svoji neposredni bližnini, ki so potrti in osameli. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 
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Za vse, ki delajo v trgovinah, za zdravnike, negovalno osebje in vse, 

ki so v teh dneh močno obremenjeni. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Za delojemalce, ki se bojijo, da bodo postali brezposelni 

in za lastnike podjetij, ki gledajo v negotovo prihodnost. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Za družine, ki živijo v sporu 

in se v teh dneh ne morejo izogibati drug drugemu. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Za vernike, ki so se redno udeleževali življenja v župniji 

in sedaj pogrešajo cerkveno skupnost. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Za nas vse, da bi se nam v teh dneh pomanjkanja odprle oči za to, 

kar smo prej v gneči vsakdanjega življenja prezrli. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 
Sedaj lahko nadaljujemo s prošnjami posameznikov. 
Nato zmolimo Gospodovo molitev. 

 

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 na koncu tega svetega opravila za Božji blagoslov. 

 

V Gospod naj nas blagoslovi in nas varuje.  

Gospod naj da sijati svoje obličje nad nami 

in naj nam bo milostljiv.  

Gospod naj dvigne svoje obličje nad nami 

in nam podeli mir. 

Vsi Amen. 

 

V Blagoslov vsemogočnega Boga  

Očeta in Sina in Svetega Duha  Na tem mestu se vsi pokrižamo 

naj pride na nas in na nas vedno ostane.  

Vsi Amen. 

 

V Hvaljen Jezus. 

Vsi  Vekomaj. Amen. 

 

 

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem. Nato pogasimo svečo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viri besedila tega vzorca: 

• Rimski misal 

• Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A 

• Klaus Einspieler 
 
Pripravil in uredil:  
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 


