
 

 

2. OBLIKA 

ODPRI NAM OČI1 

 

Po večerni sveti maši se prične Slavje Besede – bdenje ob Božji besedi kot priprava na nedeljsko 

praznovanje. 

 

»Tedaj so se jima odprle oči.« (Lk 24,11) 

Dragi bratje in sestre, zbrala nas je ljubezen do Jezusa, Božje besede, ki ji bomo na predvečer 

nedelje Svetega pisma prisluhnili. V tem letu nas nagovarja s stavkom: »Tedaj so se jima odprle 

oči in sta ga prepoznala.« (Lk 24,11) 

Učencema, ki sta bežala v Emavs, so se po dolgem pogovoru in lomljenju kruha odprle oči. 

Prepoznala sta sopotnika, ki je z njima prehodil dolgo pot. Romarja v Emavs sta Jezusa dobro 

poznala, bila sta njegova učenca, hodila sta za njim, bila sta priča vseh čudežev. Pa ga kljub 

temu nista takoj prepoznala. Nista razumela logike križa, nista razumela, da je Mesija moral 

trpeti. 

Mar niso tudi naše »oči zastrte«? Mar nismo tudi mi tolikokrat »nespametni za vero in počasni 

v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki«? To je dogajanje v vsakem od nas. Greh 

nam zastira oči, da ne doumemo Božjega načina delovanja. Da v svojem življenju ne 

prepoznavamo Božjega delovanja. Naj bo današnja molitev ob Božji besedi priložnost, da se 

nas Vstali dotakne. Najprej bomo prisluhnili odlomku iz Lukovega evangelija, ki govori o poti 

v Emavs. Nato pa se bomo zaustavili ob Janezovem evangeliju. Bodimo pozorni na to, kako 

Beseda prihaja na svet, da bi nam odprla oči in nam dala življenje. 

 

Začetni obred 

V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

O: Amen. 

V: Gospod z vami. 

O: In s tvojim duhom. 

 
1 Avtor: Martin Leban, kaplan. 

 



 

 

Pevci zapojejo primerno pesem, kot je Pridi, Sveti Duh, ali pa voditelj zmoli molitev k Svetemu 

Duhu. 

Pevci: Pesem Pridi, Sveti Duh 

ali 

Voditelj: Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih 

in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo 

in prenovil boš obličje zemlje. 

 

Voditelj konča: Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da 

bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, 

našem Gospodu.  

O: Amen. 

 

 

Občestvo sede, bralec pa prebere prvi odlomek. 

Bralec 1: Lk 24,13-35 

Sledi primerna pesem, na primer Sta šla učenca. Po pesmi sledita dva odlomka: 

Bralec 1: Jn (1,1-18) 

Bralec 2: Jn (3,1-21) 

Po prebranih odlomkih verniki skupaj zmolijo Psalm 118. 

Odpev: Tvoja beseda, Gospod, mi je kakor svetilka. 

Tvoja beseda mi je kakor svetilka, * 

je kakor luč na moji poti. 

Prisegam in hočem prisego držati, * 

da bom spolnjeval tvoje pravične odloke. — 

  

 



 

 

Silno sem potrt in ponižan, * 

ohrani me pri življenju po svoji besedi. 

Sprejmi, Gospod, mojo molitev, * 

daj mi spoznati svoje sklepe. — 

  

Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, * 

vendar tvoje postave ne pozabljam. 

Grešniki mi nastavljajo zanke, * 

vendar od tvojih zapovedi ne odstopam. — 

  

Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, * 

vse življenje mi bo v veselje. 

Z vsem srcem si bom prizadeval, * 

da jo bom spolnjeval vedno in natančno. — 

 

Po psalmu sledi branje dveh odlomkov: 

Bralec 1: Jn (8,12-20) 

Bralec 2: Jn (9,1-35) 

Po prebranih odlomkih pevci zapojejo to ali drugo primerno pesem: V Gospodu je moja luč. 

Po pesmi sledi branje naslednjih odlomkov: 

Bralec 1: Jn (11,1-55) 

Bralec 2: Jn (12,27-43) 

 

Po prebranih odlomkih sledi psalm: 

Odpev Ti si duhovnik vekomaj. 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: * 

»Sedi na mojo desnico. 



 

 

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, * 

da ti bodo služili. — 

  

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, * 

zavladaj sredi svojih sovražnikov. 

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, * 

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico. 

Svoje prisege ne spreminjam: * 

kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. — 

  

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, * 

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna. 

Okrepčaj se na svoji poti, * 

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« — 

 

Po psalmu sledi branje odlomkov: 

Bralec 1: Jn (14,1-31) 

Bralec 2: Jn (16,1-33) 

Po prebranih odlomkih pevci zapojejo to ali drugo primerno pesem: Spomni se me, Gospod. 

 

Po pesmi sledi branje še zadnjih odlomkov: 

Bralec 1: Jn (18,19–19,42) 

Bralec 2: Jn (20,1-31) 

Voditelj: Nebeški Oče! Prisluhnili smo Božji Besedi. Verujemo, da se je tvoj Sin iz ljubezni do 

nas ponižal, da bi razsvetlil temino našega greha. Zato te prosimo: 

Bralec: 1. Za tvojo sveto Cerkev, za papeža, škofe, duhovnike in diakone, da bodo znali 

prepoznavati in vršiti svoje poslanstvo v svetu. 



 

 

2. Za državne voditelje, da bodo živeli pravično in pošteno ter modro in odgovorno 

vodili našo domovino. 

3. Stoj ob strani vsem trpečim, naj v trpljenju spoznajo globok smisel in ga prenašajo 

povezani s Teboj. 

4. Prosimo te tudi za nas same – odpri nam oči, da te bomo znali prepoznavati v Božji 

besedi in v zakramentih pa tudi v ljudeh okrog nas. 

5. Priporočamo pa ti tudi vse rajne, Gospod, daj jim gledati svoje obličje. 

 

Voditelj: Gospod, prosimo te, usliši te naše prošnje pa tudi tiste, ki so ostale neizrečene v naših 

srcih, in nam pomagaj, da bodo naše oči vse bolj odprte za darove, ki nam jih naklanjaš. Po 

Kristusu, našem Gospodu.  

O: Amen. 

 

Voditelj: Skupno zmolimo Gospodovo molitev. 

O: Oče naš … 

Voditelj: Molimo. Gospod Bog, hvala, da si na svet poslal svojo Besedo, ki nas rešuje grehov 

in nas razsvetljuje. Prosimo te, pomagaj nam, da vse bolj rastemo v ljubezni in zvestobi do tebe. 

To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 

Duha živi in kraljuje vekomaj. 

O: Amen. 

 


