
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
   Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
   v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
   Rešil nas bo naših sovražnikov, *
   otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze. 
   Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
   da bomo rešeni iz rok sovražnikov. 
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
   In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
   pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
   Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
   kakor sonce, ki vzhaja z višave. 
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake.

Zaharijev slavospev – Benediktus
Luka 1,68-79



Odmev duše
Psalm meseca decembra

Vzemite si vsak dan nekaj minut časa, da se umirite in molite. Svetopisemske 
moltive Vam pri tem lahko pomagajo, saj so Božji glas in človekova beseda 
obenem. Ponujajo nam jezik, ki olajša pogovor z Bogom.
Za vsak mesec tega leta je bilo izbrano eno besedilo. Skušajte ga redno (po 
možnosti dnevno) moliti. Svetopisemske besede namreč pogosto razodevajo 
svojo moč in lepoto, če jih ponavljamo. 
Pri molitvi lahko upoštevate naslednje korake:
1. Umirite se.
2.  Berite besedilo počasi in zbrano. Če niste sami: Nekdo prebere vrstico, drugi 

jo ponovijo. Tako delamo do konca besedila. 
3. V tihoti prisluhnite, kaj Vam Božja beseda razodeva.
4. Zapišite si pomembne misli ali jih povejte drugim.
5. Sklenite molitev s »Slava Očetu«.

Na spletni strani www.kath-kirche-kaernten.at/psalm najdete:
•  besedilo, da ga imate na pametnem telefonu 

vedno pri sebi
• članek z razlago besedila
• posnetek predavanja
• posnetek speva, ki ga je zapel pevec.

Svoje misli o besedilu ali kratko molitev, ki ste jo na tej osnovi sami napisali, 
bomo radi objavili na spletni strani (z imenom ali brez imena, če bo treba, v 
skrajšani obliki).
Pošljite to prosim na naslov: klaus.einspieler@kath-kirche-kaernten.at.


