3. OBLIKA

SLAVJE BESEDE
V PSALMIH1
Po večerni sveti maši se začne Slavje Besede – bdenje ob Božji besedi kot priprava na nedeljo
Božje besede. Bogoslužje obhajamo v cerkvi, kjer po sklepni pesmi bodisi v tihoti bodisi ob
igranju orgel počakamo, da se pospravi oltar in se duhovnik ter strežniki oblečejo in pripravijo
v zakristiji. Duhovnik lahko bdenje obhaja v večerničnem plašču, oblečenem nad albo.

Obred se začne z ustoličenjem Svetega pisma.2 Med vstopno pesmijo se odvije procesija po
cerkvi do posebej pripravljenega prostora. Voditelj bogoslužja slovesno nosi Sveto pismo do
kraja, kjer je pripravljeno posebno stojalo, kamor Sveto pismo odprto odloži. Voditelja s Svetim
pismom spremljajo štirje strežniki, ki nosijo prižgane sveče na svečnikih; dva strežnika odložita
svečnika na vsaki strani Svetega pisma, dva pa svečnika položita na sprednja vogala oltarne
mize,3 ki je pokrita s primernim pregrinjalom.

Priprava besedila: Cecilija Oblonšek; priprava notnega gradiva: Luka Hrgarek (Zavod za cerkveno glasbo).
Papež Frančišek v motu propriju Aperuit illis v 3. členu poudarja, kako »je pomembno, da se med evharističnim
slavjem ustoliči sveto besedilo, da zbrano ljudstvo doume normativno vrednost Božje besede«.
3
Po vzoru ambrozijanskih večernic, kjer se med obredom Lucernaria na oltar postavijo sveče. To pozornost oltarju
lahko po vzoru srednjeveškega poudarka tetramorfa – upodobitve štirih evangelistov z njihovimi simboli po Ezk
1,5-10 – razumemo kot povezanost Božje besede z obhajanjem evharistije. Pri tem bodimo pozorni na rimski obred
6. in 7. stoletja, ko so se katehumeni v tretjem postnem tednu odrekli hudemu duhu – takrat so po branju beril štirje
diakoni prišli iz zakristije v procesiji, noseč štiri evangeljske knjige, ob spremljavi sveč in kadila, in so vsako
izmed štirih knjig postavili na en vogal oltarja. Ko so bile knjige postavljene na oltarju, je duhovnik oznanil
Ezekielove besede, s katerimi so predstavljena štiri bitja: človek, lev, vol in orel. Nato je vsak od diakonov bral iz
ene od knjig: prvi je prebral rodovnik iz Mt 1,1-21 (potem je duhovnik razložil, zakaj Matej nosi podobo človeka
– ker se ni nič zgodilo, dokler se ni izpolnil red generacij vse do Odrešenikovega rojstva); drugi je prebral Mr 1,18; tretji je prebral Lk 1,5-17 in četrti Jn 1,1-14. Po vsakem oznanilu je subdiakon knjigo odnesel v zakristijo,
duhovnik pa je razložil pomen posamezne podobe glede na prebrano Božjo besedo. Ta obred je fizično dobesedno
uokvirjal mizo Gospodove večerje in daje čudovit poudarek: štirje evangeliji na vsakem vogalu oltarja določajo
sveti prostor. Zakrament Gospodove večerje je zgrajen iz Božje besede, ne tihe natisnjene besede, ampak
oznanjene Besede iz vsake od evangeljskih knjig in preko tega navzočnosti Kristusa v ušesih občestva Cerkve.
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Med procesijo občestvo poje odpev, zbor ali psalmist pa kitice psalma.4

Spev z odpevom

Ps 19

Odpev Gospodova postava je popolna, poživlja dušo.

4

Za notna gradiva se lahko obrnete na Zavod za cerkveno glasbo (https://cerkvena-glasba.si/).

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Odpev

Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.
Bolj kakor zlato so zaželene, bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke, bolj kakor med iz satovja. Odpev

Po vstopni pesmi se voditelj in verniki stoje pokrižajo. Voditelj pri tem sam pravi:
V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
O: Amen.

Če je voditelj duhovnik ali diakon:
V: Gospod z vami.
O: In s tvojim duhom.
______________________
Če je voditelj laik:
V: Jezus Kristus, živa Beseda, je sredi med nami in nam daje svoj mir.
O: Amen.
______________________

Voditelj utemelji pomen obreda, ki ga obhajamo:
V: Bratje in sestre, zbrali smo se, da bi slovesno obhajali nedeljo Božje besede v našem
župnijskem občestvu. To smo na pomenljiv način začeli s slavjem Besede – večernim bdenjem
ob Božji besedi, ko bomo z branjem in poslušanjem izbranih odlomkov Svetega pisma svoja
srca razpoložili za Boga, ki neprestano nagovarja svoje ljudstvo.

Na začetku smo v cerkev slovesno prinesli Sveto pismo in tako ustoličili sveto besedilo, k čemur
nas še posebej spodbuja papež Frančišek. Tak obred so škofje obhajali vsako jutro pred sejami
cerkvenih zborov in se ob tem zavedali, da če želijo učinkovito oznanjati Božjo besedo, jo
morajo najprej poslušati. Naš obred je bolj preprost, a sporoča isto: da moramo najprej poslušati
Božjo besedo in jo ceniti. Zato bo med obhajanjem nedelje Božje besede Sveto pismo
ustoličeno pred našimi očmi, pred očmi celotnega občestva, ter nas bo opominjalo, da je Gospod
navzoč med nami v svoji besedi.

Voditelj povabi ljudstvo k molitvi:
Molimo.
Vsi nekaj časa tiho molijo. Nato voditelj moli:
V: Nebeški Oče, zbral si nas skupaj, da bi poslušali tvojo besedo, da bi jo ohranili v svojih srcih,
jo premišljevali in delili z drugimi. Zahvaljujemo se ti, da smemo obhajati tvojo besedo,
zapisano v Svetem pismu. Prosimo, pošlji nam svojega Svetega Duha, da se bo dotaknil naših
misli in naših src in nam pomagal odkriti, razumeti in živeti tvoj načrt za nas. To te prosimo po
Kristusu, našem Gospodu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
O: Amen.

Občestvo sede, razlagalec pa prebere uvod v branje Božje besede:
R: Brali in prepevali bomo odlomke Svetega pisma, ki se navezujejo na geslo letošnje nedelje
Božje besede v Cerkvi na Slovenskem: Tedaj so se jima odprle oči (Lk 24,31a), ki je vzeto iz
odlomka o emavških učencih. Sprehodili se bomo skozi primere svetopisemskih oseb, ki jih je
prizadela slepota in ki jo je Bog milostno ozdravil. Kakor svetopisemske osebe si dovolimo tudi
mi, da nam bo Božja beseda odprla oči in srce. Psalmi, ki jih bomo prepevali, so oblikovani
tako, da lahko občestvo odgovori psalmistu s ponovitvijo odpeva. Ob prepevanju dovolimo
Božji besedi, da bo prežela naše srce in telo. Ni treba, da pojejo samo tisti s posluhom; vabim
vas, da stopite iz morebitne cone udobja, ki seže le do tja, da psalme zgolj poslušamo. Psalmi
so svetopisemska poezija, zato zapojmo preprost odpev, ki naj bo naša veroizpoved v Božjo
navzočnost v njegovi besedi.

Bralec 1: Tob 5,9-10
9 Tobija je stopil v hišo in rekel očetu Tobitu: »Glej, našel sem človeka izmed naših bratov,
Izraelovih sinov.« Odgovoril mu je: »Pokliči tega človeka, da poizvem, iz katere družine in
katerega rodu je in ali je dovolj zanesljiv, da bi potoval s teboj, sin.« Tobija je stopil ven,

poklical moža in mu rekel: »Mladi mož, moj oče te kliče.« 10 On je stopil k njemu in Tobit ga
je prvi pozdravil. In oni mu je rekel: »Veliko sreče ti želim.« Tobit mu je odgovoril in rekel:
»Kakšno srečo lahko še imam? Pohabljen človek sem, ne vidim. Nebesne luči ne vidim, v temi
ležim kakor mrtvi, ki nič več ne vidijo luči. Čeprav živim, se počutim, kot da sem med mrtvimi:
slišim glasove ljudi, a jih ne vidim.« Odgovoril mu je: »Pogum! Bog je blizu, da te ozdravi.
Pogum!«
Nekaj trenutkov tihote!

Tob 11,1-15ab
1 Ko sta se približala Kaserínu, ki leži pred Ninivami, 2 je Rafael rekel: »Ti veš, v kakšnem
stanju sva zapustila tvojega očeta. 3 Pohitiva naprej pred tvojo ženo in pripraviva hišo, medtem
ko prihajajo za nama.« 4 In oba sta skupaj odpotovala. Nato mu je Rafael rekel: »Vzemi žolč v
roke!« Pes je šel za njima.
5 Ana je sedela in gledala na pot, po kateri je odpotoval njen sin. 6 Ko se je bližal, ga je takoj
spoznala in rekla njegovemu očetu: »Glej, tvoj sin prihaja in z njim človek, ki ga je spremljal!«
7 Rafael pa je rekel Tobiju, preden se je približal očetu: »Vem, da se mu bodo oči odprle. 8
Pomaži njegove oči z ribjim žolčem! Zdravilo bo razpokalo in odstranilo bele pege z njegovih
oči. Tvoj oče bo spregledal in videl luč.« 9 Ana je stekla in se vrgla sinu okoli vratu ter mu
rekla: »Vidim te, sin! Zdaj lahko umrem.« In je zajokala. 10 Tudi Tobit je opotekajoče vstal in
stopil skozi dvoriščna vrata. Tobija mu je šel naproti, 11 v roki je imel ribji žolč, mu ga nanesel
na oči, obenem ga je držal in mu rekel: »Pogumno, oče!« Nato je razmazal zdravilo in ga nekaj
časa pustil. 12 Z obema rokama je iz očesnih kotov odstranil bele pege. 13 Tedaj se je Tobit
vrgel sinu okoli vratu, 14 zajokal in mu rekel: »Vidim te, sin, luč mojih oči!« In še je rekel:
Hvaljen bodi, Bog!
Hvaljeno bodi njegovo veliko ime!
Hvaljeni naj bodo vsi njegovi sveti angeli!
Hvaljeno bodi njegovo veliko ime na vse veke!
15 On me je namreč udaril,
on se me je usmilil,
in zdaj vidim svojega sina Tobija!
Tobija je vstopil in na ves glas presrečen hvalil Boga.

Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Ps 34

Odpev (poje vse občestvo): Siromak je klical in Gospod ga je slišal.

Slavil bom Gospoda ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom se ponaša moja duša,
ponižni naj to slišijo in se veselijo. Odpev

Gospodovo obličje je zoper hudodelce,
da njihov spomin izbriše z zemlje.
Pravični so klicali in Gospod jih je uslišal,
iz vseh njihovih stisk jih je rešil. Odpev
Blizu je Gospod njim, ki so skrušeni v srcu,
in tiste, ki so potrtega duha, rešuje.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
nihče od teh, ki vanj zaupajo,
si ne bo nakôpal krivde. Odpev

Nekaj trenutkov tihote!

Bralec: Izaija 35

1-7a.10

Naj vriskata puščava in goljava, raduje naj se pustinja in naj cvete kakor narcisa.
Bujno naj cvete, se raduje in radostna vriska.
Dano ji bo veličastvo Libanona, krasota Karmela in Šaróna.
Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga.
Okrepíte onemogle roke, utrdíte klecava kolena.
Recite njim, ki so obupanega srca: »Močni bódite, nikar se ne bojte!
Glejte, vaš Bog! Maščevanje prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!«
Tedaj spregledajo oči slepih, in gluhim se odpro ušesa.
Tedaj bo hromi skakal kakor jelen, in jezik nemega bo vriskal.
Kajti v puščavi začno izvirati vode, v pustinji potoki.
Goljava bo postala jezero, žejna dežela vrelci vodá.
Od Gospoda odkupljeni se bodo vrnili, prišli bodo vriskajoč na Sion.
Večno veselje bo nad njihovo glavo, radost in veselje dosežejo, žalost in vzdihovanje
pobegneta.

Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Iz 12

Odpev (poje vse občestvo): Velik je med vami Izraelov Sveti.

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.
Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev. Odpev

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev

Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, síonski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti. Odpev

Nekaj trenutkov tihote!

Bralec: Iz 42,1-9.16ab
To govori Gospod: 1 Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja
duša. Dal sem nanj svojega duha, da bo narodom delil pravico. 2 Ne bo vpil, ne bo povzdigoval
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. 3 Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne
ugasil, zvesto bo delil pravico. 4 Ne bo opešal ne podlegel, dokler ne vzpostavi pravice na
zemlji in otoki dočakajo njegovo postavo.
5 Tako govori Bog, Gospod, ki je ustvaril nebo in ga razpel, ki je razprostrl zemljo in njeno
rastlinje, dal dih ljudstvu na njej in duha hodečim po njej. 6 Jaz, Gospod, sem te poklical v
pravičnosti, prijel sem te za roko in te naredil, dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, 7
da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, iz ječe tiste, ki sedijo v temi.
8 Jaz sem Gospod, to je moje ime, svoje časti ne dam drugemu, ne svoje hvale malikom. 9
Prejšnje reči, glejte, so se spolnile, oznanjam pa nove, preden vzklijejo, vam jih dajem slišati.
16 Popeljal bom slepe po poti, ki je ne poznajo, po stezah, ki jih ne poznajo, jih bom vodil.
Temo pred njimi bom spremenil v svetlobo, grebene v ravnino.

Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Ps 16

Odpev Gospod, daj mi spoznati pot življenja.

Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe.«
Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo. Odpev

Slavim Gospoda, ki mi svetúje,
tudi ponoči me moje srce opominja.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Odpev

Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev

Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici. Odpev

Nekaj trenutkov tihote!

Bralec: Lk 4,14-22a
Tisti čas se je Jezus vrnil v moči Duha v Galilejo; in glas o njem je šel po vsej okolici. Učil je
v njih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji navadi je
šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je
knjigo ter našel mesto, kjer je bilo pisano: »Gospodov Duh je nad menoj; zato me je mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled,
da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.« Zaprl je knjigo, jo dal

služabniku in sedel; vseh oči v shodnici so bile vanj uprte. Začel jim je govoriti: »Danes se je
to pismo spolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali in se čudili besedam milosti, ki so
prihajale iz njegovih ust.
Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Ps 146

Odpev: Hvali, moja duša, Gospoda.

Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.

Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.

Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Nekaj trenutkov tihote!

Bralec: Mr 10,46-52
46 Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi
berač Bartimáj, Timájev sin, sedèl ob poti. 47 In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel
vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« 48 Mnogi so mu pretili, naj umolkne, on
pa je še bolj vpil: »Davidov sin, usmili se me!« 49 Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!«
Poklicali so slepega in mu rekli: »Bodi pogumen, vstani, kliče te!« 50 In odvrgel je svoj plašč,
skočil pokonci in prišel k Jezusu. 51 Jezus mu je odgovoril in rekel: »Kaj hočeš, da ti storim?«
Slepi mu je rekel: »Rabuní, da bi spregledal!« 52 Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je
rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Ps 33

Odpev (poje vse občestvo): Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestôbi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev

Nekaj trenutkov tihote!

Bralec: Jn 9,1-41
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!« (To v prevodu pomeni Poslani.) Odšel je torej in se
umil. 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. 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.«

Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Ps 23

Odpev (poje vse občestvo): Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev

Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj;
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Odpev

Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan. Odpev

Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja. Odpev

Nekaj trenutkov tihote!

Bralec: Raz 21,1-5a.
1 Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila
in morja ni bilo več. 2 Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od
Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. 3 In zaslišal sem močen
glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z
njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. 4 In obrisal bo vse solze z

njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je
minilo.« 5 Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!«

Nekaj trenutkov tihote!

Pevci: Spev z odpevom

Ps 116

Odpev Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.

Ljubim Gospoda, ker je prisluhnil mojemu glasu,
ko sem ga prosil za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
ko sem ga klical v dnevih stiske. Odpev

Objele so me vezi smrti, me zagrabile stiske podzemlja,
padel sem v nadloge in žalost.
Tedaj sem klical ime Gospodovo:
»O Gospod, reši mojo dušo!« Odpev

Milostljiv je Gospod in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
Gospod varuje preproste,
bil sem slaboten in me je rešil. Odpev

Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami, moje noge pred padcem.
Hôdil bom pred Gospodom,
pred Gospodom v deželi živih. Odpev

Lahko sledi kratka homilija, če ni bila že pri maši pred bdenjem; sicer pa se obred nadaljuje s
prošnjami vernikov.

V: Nebeški Oče! Tvoja beseda – beseda, ki si nam jo razodel po svojem sinu Jezusu Kristusu –
je resnična in večna. Hvaležni za ta dar, iz katerega se rojevamo za večnost, ti izročamo naše
prošnje in vzklikamo:

Kantor: Kyrie, eleison!
O: Kyrie, eleison!

1. Ljubeči Oče, naklanjaj voditeljem in učiteljem svete Cerkve polnost svojega Duha resnice,
da bodo pričevalci tvoje Besede.
O: Kyrie, eleison!

2. Oče pravičnosti, razsvetljuj voditelje držav, da bodo s svojim delovanjem vzpostavljali
pravično družbo in se zavedali velike odgovornosti, ki jim je zaupana.
O: Kyrie, eleison!

3. Oče Besede, ob nedelji Božje besede nas navdihuj, da bomo po vzoru kristjanov, ki so živeli
pred nami, cenili navdihnjena besedila, ki si nam jih podaril v Svetem pismu, in jih s
spoštljivostjo in skrbjo predali prihodnjemu rodu.
O: Kyrie, eleison!

4. Oče ubogih, ob nevarnem virusu kot še nikoli čutimo krhkost svojega bivanja. A ti si
Gospodar življenja, zato v tvoje roke izročamo svoja življenja in te prosimo, da nas varuješ.
O: Kyrie, eleison!

5. Oče vsega živega, verujemo, da mnogi naši pokojni bratje in sestre že zrejo lepoto nebes in
v polnosti živijo z Besedo – Kristusom. Pomagaj tudi nam, da bomo s pomočjo besed življenja,
ki nam jih daješ v Svetem pismu, zahrepeneli po življenju v nebesih.
O: Kyrie, eleison!

V: Troedini Bog, zaupamo v tvojo navzočnost in pomoč. Usliši tudi tiste prošnje, ki jih nosimo
v svojih srcih, in nas krepčaj z močjo svoje ljubezni, da bomo zvesto hodili za Kristusom, tvojim
Sinom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
O: Amen.

V: Skupaj zmolimo (ali zapojmo) Gospodovo molitev.
O: Oče naš …

L0
Voditelj povabi ljudstvo k molitvi:
Molimo.
Gospod Jezus Kristus, ti si večna Beseda, ki izhaja od Očeta. Častimo te in se ti zahvaljujemo,
da smemo poslušati in živeti po besedi življenja, ki nam jo daješ. Hvaležni smo, da smemo
veselo oznanilo oznanjati tistim, ki ga še niso slišali. Prosimo te, da bi kot bratje in sestre živeli
po tvoji besedi in tako ustvarjali živo občestvo v tebi, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega
Duha živiš in kraljuješ vekomaj.
O: Amen.

Če je voditelj duhovnik ali diakon:
V: Gospod z vami.
O: In s tvojim duhom.

V roke vzame Sveto pismo, ki smo ga v začetku ustoličili, in z njim blagoslovi ljudstvo:
V: Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove.
O: Amen.

V: Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi.
O: Amen.

V: Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi
in postali sodediči zveličanih v nebesih.
O: Amen.

V: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
O: Amen.

V: Pojdite v miru. / Pojdimo v miru.
O: Bogu hvala.

______________________
Če je voditelj laik, obrnjen k ljudstvu pravi:
V: Prosimo skupaj za blagoslov troedinega Boga.
Skupaj z verniki se pokriža in pravi: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in
pripelje v večno življenje.
O: Amen.
V: Pojdimo v miru.
O: Bogu hvala.
______________________

Sledi sklepna pesem ali orgelska glasba.

