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KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE 

Prot. n. 106/69 

O D L O K 

Svet za izvajanje konstitucije o svetem bogoslužju je pripravil razpored 
svetopisemskih beril za mašo v skladu z navodili konstitucije o svetem bogo
služju, da bo vernikom bolj bogato pripravljena miza božje besede, ko bodo 
bolj na široko odprti zakladi svetega pisma in bodo v določenem številu let 
ljudem prebrani odličnejši deli svetega pisma (B51). Papež Pavel VI. je ta 
razpored potrdil dne 3. aprila 1969 z apostolsko konstitucijo »Missale 
Romanum«. 

Kongregacija za bogoslužje zato po posebnem papeževem pooblastilu 
objavlja ta razpored svetopisemskih bferil za mašo in določa, da začne veljati 
s prvo adventno nedeljo dne 30. novembra 1969. V prihodnjem cerkvenem 
letu pridejo na vrsto nedeljska berila skupine B in druga skupina beril za 
navadne delavnike. 

Ker je v tem razporedu za posamezna berila označeno samo, iz katere 
knjige sv. pisma jih je treba brati, naj celotno besedilo v domačem jeziku 
pripravijo škofovske konference. Pri tem naj se ravnajo po smernicah v 
navodilu o pripravljanju prevodov v domače jezike, ki ga je dne 25. januarja 
1969 izdal svet za izvajanje konstitucije o svetem bogoslužju. Besedilo prevo
da je treba vzeti iz že potrjenih prevodov svetega pisma, če pa je na novo 
prirejeno, ga je treba predložiti tej kongregaciji v potrditev. 

Vse, kar temu nasprotuje, je brez veljave. 
Iz palače kongregacije za bogoslužje na binkoštno nedeljo, dne 25. ma

ja 1969. 
Kardinal Benno Gut 

prefekt 
Annibale Bugnini 

tajnik 



Predhodna navodila 

Na poseben način so izbrana berila za svetniške godove, za obredne 
maše, za maše po želji in za različne zadeve. 
8. d) Pri delavniškem lekcionarju je treba paziti na to, če bi moral zara
di kakšnega opravila med tednom odpasti kak odlomek iste knjige. Mašnik 
naj v tem primeru upošteva razporeditev branja vsega tedna in se odloči, 
ali bo branje nekaterih manj pomembnih odlomkov opustil, ali pa bo te 
odlomke na primeren način združil z drugimi, kadar so koristni za celoten 
pregled določene vsebine. 

9. Po vsakem berilu je spev, kakor je razloženo v splošni ureditvi misala 
(št. 36—40): 

38. Kadar je pred evangelijem le eno berilo: 
a) v času, v katerem je aleluja, lahko pojemo alelujni psalm ali psalm 
in alelujo z njeno vrstico ali samo psalm ali samo alelujo; 
b) v času, v katerem ni aleluje, lahko pojemo psalm ali vrstico pred 
evangelijem. 
39. Če psalma po berilu ne pojemo, ga je treba brati; aleluja ali vrstica 
pred evangelijem pa lahko odpade, če ni petja. 
Da bi mogli verniki laže ponavljati psalmični odpev, so za različne čase 

cerkvenega leta in za različne vrste svetnikov pripravljena besedila izbranih 
psalmov in odpevov; te lahko uporabljamo namesto berilu ustreznega poseb
nega psalma, kadar psalm pojemo. (Slovenski so za sodelovanje vernikov 
natisnjeni v posebni knjižici.) 

Iz drugega poglavja 

POPIS RAZPOREDA BERIL 

Popis razporeda beril v različnih časih cerkvenega leta naj pomaga 
jasneje spoznati ureditev celotnega lekcionarja in njegovo uglašenost s cer
kvenim letom. 

I. Adventni čas 

11. II. Delavniki. Pripravljeni sta dve skupini beril: prva od začetka adven-
ta do 16. decembra, druga od 17. do 24. decembra. 

V prvem delu adventa so berila iz knjige preroka Izaija po vrstnem 
redu knjige, ne da bi izločali pomembnejše odlomke, ki pridejo na vrsto 
tudi ob nedeljah. Evangeliji za te dneve so izbrani v soglasju z berilom. 

V četrtek drugega tedna začnemo brati iz evangelija o Janezu Krstniku, 
berilo pa je ali nadaljevanje Izaija ali glede na evangelij izbrani odlomki. 



Predhodna navodila 

Zadnji teden pred božičem beremo iz Matejevega in Markovega evan
gelija o dogodkih, ki so neposredno pripravljah Jezusovo rojstvo. V berilu 
so odlomki iz različnih knjig stare zaveze z ozirom na evangelij; med njimi 
je nekaj pomembnih mesijanskih prerokb. 

II . Božični čas 

12. II. Delavniki. Od 29. decembra dalje je zaporedno branje celotnega 
prvega pisma apostola Janeza, ki smo ga začeli brati 27. decembra na praznik 
sv. Janeza in naslednji dan na praznik nedolžnih otrok. 

Evangeliji pripovedujejo, kako se je Jezus izpričal kot Mesija: dogodki 
iz otroške dobe iz Lukovega evangelija (29. in 30. decembra), prvo poglavje 
Janezovega evangelija (31. decembra do 5. januarja) in iz treh sinoptikov 
glavni odstavki o tem izpričanju (7. do 12. januarja). 

III. Postni čas 

13. II. Delavniki. Branje iz evangelija in stare zaveze je izbrano tako, da 
je med seboj v zvezi in da govori o različnih predmetih postne kateheze. 
Kolikor je bilo mogoče, je ohranjen večji del odlomkov iz rimskega misala. 
Zdelo se je pa primerno bolje urediti odlomke iz Janezovega evangelija, ki 
smo jih večinoma brali tudi že doslej, a brez reda. Zato je od ponedeljka 
v četrtem tednu polzaporedno branje odlomkov iz Janeza, da tako beremo 
tisto, kar se v tem evangeliju bolje prilega postnemu času. 

Ker beremo odslej odlomke o Samarijanki, sleporojenem in Lazarju 
ob nedeljah, a le v letu A (druga leta le, če to hočemo), je predvideno, da 
tudi te odlomke lahko vključimo v delavniško branje. Zato so v začetku 
tretjega, četrtega in petega tedna vstavljene »maše po izbiri« s prav temi 
evangeliji, in te maše lahko vzamemo kateri koli dan v tistem tednu namesto 
rednega branja. 

IV. Velikonočni čas 

14. II. Delavniki. Kakor ob nedeljah je za prvo berilo polzaporedno branje 
iz Apostolskih del. 

Za evangelij beremo v velikonočni osmini poročila o Jezusovih prika
zovanjih, vendar so sklepni odlomki iz sinoptikov prihranjeni za praznik 
vnebohoda. V naslednjih tednih beremo kot polzaporedno branje Janezov 
evangelij in sicer izbrane odlomke z velikonočnim značajem, da tako dopol
nimo branje v postnem času. Velik del tega velikonočnega branja je tudi 
Jezusov govor in njegova molitev po zadnji večerji. 



Predhodna navodila 

Iz tretjega poglavja 

UREDITEV VSAKEGA ODLOMKA 

(To poglavje je prirejeno, ne dobesedno prevedeno, za slovensko izdajo 
lekcionarja; izvirnik se ozira na latinsko besedilo posameznih knjig sv. pisma 
in daje navodila prirejevalcem prevodov.) 
18. V slovenskem lekcionarju je besedilo svetega pisma označeno po razde
litvi na poglavja in vrstice v zadnji izdaji sv. pisma (Maribor—Ljubljana 
1958—1961), ki se naslanja na izvirno besedilo posameznih knjig, ne pa na 
latinsko vulgato. 

Po splošnih navodilih lekcionarja beremo berila, kakor je pri nas že 
vpeljana navada: 

1. Vsako berilo začnemo brati z napovedjo knjige: »Berilo iz pisma..., 
iz knjige...«, »Iz svetega evangelija po.. .«. 

2. Nazivi knjig so isti kot deloma doslej v misalu in kot v navedeni 
slovenski izdaji sv. pisma, le za 1. in 2. knjigo kraljev se uvaja zdaj bolj 
rabljen naziv 1. in 2. Samuelova knjiga; seveda je treba vulgatino 3. in 4. 
knjigo kraljev imenovati 1. in 2. knjigo kraljev. 

Namesto starejšega nazivanja: »Iz lista...« beremo dosledno »Iz pi
sma ...«, pri Razodetju pa zaradi doslednosti in jasnosti dodajamo: Iz 
»knjige« Razodetja, izpuščamo pa avtorja sv. Janeza. 

Pri evangelijih ohranjamo dosedanjo krajšo napoved »Iz svetega evan
gelija po.. .«, kar dovolj nakazuje, da je evangelij en sam, pa v štirih knjigah, 
kakor bolj poudarja latinski: »Lectio libri evangelii secundum...« 
19. Vsak odlomek označuje tudi skrbno izbran naslov (včasih iz samega 
besedila), da se nakaže glavna misel odlomka in, kjer je treba, tudi vsebina 
odlomka, da iz naslovov razberemo vez, ki druži berila iste maše. Ta naslov 
je lahko tudi opora za kratko napoved vsebine branja, kjer se to zdi primerno. 
20. Začetku nekaterih odlomkov so dodane besede, ki pomagajo raziraieti, 
iz katerega okolja je berilo vzeto. Navadno so to besede, ki so kje spredaj 
v svetopisemskem besedilu. 
21. Na koncu branja naj bravec sam doda besede, ki so v masnem obredu 
za to predvidene, da ljudstvo laglje pritrdi z vpeljzmim vzklikom. 



ADVENTNI CAS 
P o n e d e l j e k l . a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG ZBERE LJUDSTVA V KRALJESTVU 
RESNICE IN MIRU 

Iz 2,1—5. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

' Razodetje, ki ga je dobil Izaija, Amosov sin, 
o Judu in Jeruzalemu: 

^Zgodilo se bo poslednje dni: 
Gora Gospodove hiše bo stala vrh gora, 
vzvišena nad griči. 
K njej bodo vreli vsi narodi, 

^nmoga ljudstva pojdejo tja in porečejo: 
»Pridite, pojdimo h Gospodovi gori, 
k hiši Jakobovega Boga, 
da nas pouči o svojih potih, 
da bomo hodili po njegovih stezah! 
Zakaj s Siona bo prišla postava 
in Gospodova beseda iz Jeruzalema.« 

* Sodil bo med narodi, 
delil bo pravico nmogim ljudstvom. 
Svoje meče bodo preko vali v lemeže, 
svoje sulice v vinjake. 
Narod ne bo več vzdignil meča zoper narod, 
ne bodo se več učili vojskovanja. 

^Jakobova hiša, pridite, hodimo v Gospodovi luči! 



10 l.adventni teden: ponedeljek 

V letu A je bilo to berilo že v nedeljo, zato lahko namesto njega beremo 
naslednje berilo: 

Berilo: ODREŠENIK BO VESELJE REŠENIM 

Iz 4, 2—6. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
^ Tisti dan bo Gospodova mladika v okras in čast 

in sad zemlje v ponos in slavo za Izraelove rešence. 
^Kdor tedaj v Sionu še ostane 
in je pri življenju v Jeruzalemu, se bo imenoval svet, 
vsak, ki je zapisan za življenje v Jeruzalemu. 

^Ko Vsemogočni izmije nesnago sionskih hčera 
in odplakne krvavo zadolžitev Jeruzalema iz njegove srede 
z duhom sodbe in duhom očiščenja, 

^ potem ustvari Gospod na vsem prostoru sionskega griča 
in na vseh njegovih shodih oblak podnevi in dim 
ter žarek plamenečega ognja ponoči. 
Kajti nad vsem veličastvom bo baldahin, 

' i n zaslon bo za senco podnevi pred vročino, 
in za obrambo in zavetje pred nevihto in dežjem. 

PSALM 121 (1—2. 3—^a. 4b—5. 8—9) 
O d p e v : V Gospodovo hišo pojdemo veseli. 

Veselil sem se, ko so mi rekli: 
V Gospodovo hišo pojdemo veseli, 
že stoje naše noge 
med tvojimi vrati, Jeruzalem. Odpev. 
V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, 
vse trdno sklenjeno v sebi. 
Tja hodijo Gospodovi rodovi, 
kakor določa Izraelova postava. Odpev. 
Tja hodijo rodovi 
slavit Gospodovo ime, 
tam so postavljeni sodni stoli, 
stoli Davidove hiše. Odpev. 



1. adventni teden: ponedeljek 11 

Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev 
pravim: »Mir v tebi!« 
Zaradi hiše Gospoda, našega Boga, 
ti želim vse dobro. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO BO ZA VSE NARODE 
Mt 8, 5—11. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

' Ko je Jezus prišel v Kafarnaum, 
je stopil k njemu stotnik in ga prosil: 

^ »Gospod, moj služabnik leži doma mrtvouden in zelo trpi.« 
^ Rekel mu je: 

»Pridem in ga ozdravim.« 
' Stotnik mu je pa odgovoril: 

»Gospod, nisem vreden, da greš pod mojo streho, 
ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. 

'Tudi jaz, ki sem pod oblastjo 
in imam vojake pod seboj, rečem temu: ,Pojdi' in gre; 
in drugemu ,Pridi' in pride; 
in svojemu služabniku: ,Stdri to' in stori.« 

'"Ko je Jezus to slišal, se je začudil 
in rekel svojim spremljevalcem: 
»Resnično, povem vam, 
tolike vere nisem našel pri nikomer v Izraelu! 

" Povem vam pa, da jih bo veliko prišlo od vzhoda in zahoda 
in bodo sedli za mizo z Abrahamom in Izakom in Jakobom 
v nebeškem kraljestvu.« 



12 l.adventni teden: torek 

T o r e k 1. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: ODREŠENIK BO POLN SVETEGA DUHA 
Iz 11, 1—10. 
Berilo iz knjige preroka Izaija. 

' Tisti dan požene mladika iz Jesejeve korenine, 
poganjek vzcvete iz njegove korenine. 

^Na njem bo počival Gospodov duh: 
duh modrosti in razumnosti, duh svčta in moči, 
duh spoznanja in strahu Gospodovega. 

' Strah Gospodov mu je všeč. 
Ne sodi po videzu svojih oči, 
ne odloča po sluhu svojih ušes. 

* Pravično sodi neznatne 
in deli pravico v prid ubogim na zemlji. 
Nasilnega udarja s palico svojih ust, 
z duhom ustnic mori brezbožneža. 

'Pravičnost je pas njegovih ledij, 
zvestoba prepasuje njegove boke. 

"Tedaj bo volk prebival z jagnjetom, 
panter bo ležal s kozličkom. 
Tele, lev in ovca bodo skupaj; 
majhen deček jih bo gonil. 

^ Krava in medvedka se bosta skupaj pasli. 
Njih mladiči bodo skupaj ležali. 
Lev bo jedel slamo kakor govedo. 

'Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo. 
V baziliskovo luknjo bo odstavljeni vtikal svojo roko. 

'Nič zlega ne bodo storili, 
nič pogubnega naredili na vsej moji sveti gori. 
Zakaj dežela je polna Gospodovega spoznanja, 
kakor vode pokrivajo morsko globino. 

'"Tisti dan bo stal Jesejev poganjek kot prapor ljudstvom. 
Narodi ga obiščejo in njegovo prebivališče bo veličastno. 



l.adventni teden: torek 13 

PSALM 71 (1—2. 7—8. 12—13. 17) 
O d p e v : V njegovih dneh bo mir in pravičnost. 

O Bog, daj kralju, da bo sodil 
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! 
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo 
in tvoje ponižne po pravici. Odpev. 
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost 
in obilnost miru v svitu lune. 
Gospodoval bo od morja do morja, 
od velereke do kraja zemlje. Odpev. 
Rešil bo ubožca, ki kliče k njemu, 
in bednega, ki nima pomočnika. 
Usmilil se bo slabotnega siromaka, 
rešil bo življenje ubogim. Odpev. 
Njegovo ime bo blagoslovljeno vekomaj; 
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce. 
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji, 
blagrovali ga bodo vsi rodovi. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS SE VESELI V SVETEM DUHU 
Lk 10, 21—24. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

Tisti čas je rekel Jezus: 
" »Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, 

da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim. 
^Da, Oče, zakaj tako ti je bilo všeč. 

Vse mi je izročil moj Oče 
in nihče ne ve, kdo je Sin, razen Očeta; 
in kdo je Oče, razen Sina in tistega, komur hoče Sin 

razodeti.« 
"Posebej se je obrnil k učencem in rekel: 

»Srečne oči, katere vidijo, kar vi vidite! 



14 l.adventni teden: sreda 

"Povem vam, da so mnogi preroki in kralji želeli videti, 
kar vi vidite, pa niso videli; 
in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali.« 

S r e d a 1. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG NAS VABI NA SVOJO GOSTIJO 
Iz 25, 6—lOa. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
* Gospod nad vojskemii bo pripravil na Sionski gori 

vsem ljudstvom gostijo z izbornimi jedili, 
gostijo z žlahtnim vinom, z najboljšimi jedili, 
s prečiščenim žlahtnim vinom. 

^Uničil bo na tej gori zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, 
in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi, 
uničil bo smrt za vedno. 

'Vsemogočni Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov, 
sramoto svojega ljudstva bo odpravil z vse zemlje, 
kajti Gospod je govoril. 

'Tisti dan porečejo: 
»Glejte, to je naš Bog! 
Čakali smo ga, da nas reši. 
To je Gospod, ki smo vanj upali. 
Radujmo in veselimo se, da nas je rešil, 

'"kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.« 

PSALM 22 (1—3a. 3b -^ . 5. 6) 
O d p e v : V Gospodovi hiši bom vedno prebival. 

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



l.adventni teden: sreda 15 

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. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVLJA IN NASICUJE 
Mt 15, 29—37. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
^'Tisti čas je prišel Jezus h Galilejskemu morju; 

stopil je na goro in tam sedel. 
'"Prišle so k njemu velike množice, 

ki so imele s seboj hrome, slepe, kruljave, neme in mnogo 
drugih. 

Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil; 
''množice so se začudile, ko so videli, 

da nemi govorijo, da so kruljavi zdravi, 
da hromi hodijo in slepi gledajo. 
In slavili so Izraelovega Boga. 

'̂  Jezus pa je poklical svoje učence in rekel: 
»Ljudstvo se mi smili; 
kajti že tri dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti; 
lačnih pa nočem odpustiti, da morda ne omagajo na poti.« 

'* Učenci mu rečejo: 
»Od kod bi vzeli v puščavi toliko kruha, 
da bi nasitili toliko množico?« [> 



16 l.adventni teden: četrtek 

^ Jezus jim reče: »Koliko hlebov imate?« 
Rekli so: »Sedem, pa malo ribic« 

"Velel je ljudstvu sesti po tleh; 
^in vzel je sedmero hlebov in ribe, se zahvalil, 

jih razlomil in dajal učencem, učenci pa množicam. 
^̂ Vsi so jedli in se nasitili; 

in, kar je ostalo koscev, so pobrali — sedem polnih košar. 

Č e t r t e k 1. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: PRAVIČNI IN ZVESTI GREDO V B02JE 
KRALJESTVO 

Iz 26, 1—6. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
^ Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem: 

Imamo trdno mesto, 
rešenje nam je postavil v obzidje in nasip. 

^Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, ki drži zvestobo! 
'Utrjeno je njegovo mišljenje. 

Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. 
^Zaupajte v Gospoda za vedno! 

Gospod, Vsemogočni, je namreč večna skala, 
'ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, 

ga podrl do tal, ga zrušil v prah: 
"teptajo ga noge bednih, koraki nizkih. 

PSALM H7 (1.8. 19.21. 25—27a) 
O d p e v: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. 

ali: Aleluja. 
Zaihvaljujte se Gospodu, ker je dober, 
ker vekomaj traja njegova blagosrčnost. 
Bolje je, zatekati se h Gospodu, 
kakor zaupati v človeka. Odpev. 
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Odprite mi vrata pravičnosti, 
da vstopim in hvalim Gospoda! 
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal, 
in mi postal rešitelj. Odpev. 

O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo! 
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem! 
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove. 
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: KDOR SPOLNJUJE OČETOVO VOLJO, 
POJDE V BOŽJE KRALJESTVO 

Mt 7, 21. 24—27. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
*̂ Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, 

kdor mi pravi: »Gospod, Gospod«, 
temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. 

^Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, 
bo torej podoben pametnemu človeku, 
kateri si je postavil hišo na skalo. 

" In ulila se je ploha in pridrli so nalivi 
in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: 
in ni padla, zakaj imela je temelj na skali. 

^Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, 
pa bo podoben nespametnemu možu, 
kateri si je postavil hišo na pesek. 

" In ulila se je ploha in pridrli so nalivi 
in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo: 
in padla je in njena podrtija je bila velika. 
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P e t e k 1. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: SLEPI BODO VIDELI BOŽJO SLAVO 
Iz 29,17—24. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
To govori Gospod Bog: 

" Še malo časa in Libanon se spremeni v vrt, 
in vrt bo veljal za gozd! 

** Tisti dan bodo gluhi slišali besede knjige 
in oči slepih bodo videle iz mraka in teme. 

''Ponižni se bodo brez konca veselili v Gospodu, 
in najubožnejši med ljudmi 
se bodo radovali nad Izraelovim Svetim. 

"Nasilnikov ne bo več, izginejo zasmehovalci 
in iztrebi j eni so vsi hudobneži, 

'̂ vsi, ki druge razglašajo za krive, 
in stavijo zanke temu, ki pri vratih prisoja pravico, 
in z navideznimi razlogi spodrivajo tega, ki je v pravici. 

^Zato govori Gospod, Abrahamov rešitelj, 
o Jakobovi hiši takole: 
Odslej naj ne bo več Jakob osramočen 
in njegov obraz naj odslej ne obledi več. 

"Kajti ko bodo njegovi otroci videli 
delo mojih rok v svoji sredi, 
bodo posvečevali moje ime, 
posvečevali Jakobovega Svetega 
in se bali Izraelovega Boga. 

^̂  Kateri so napačnega duha, bodo spreumeli 
in godrnjači bodo sprejeli nauk. 
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PSALM 26 (1. 4. 13—14) 
O d p e v : Gospod je moja luč in moja rešitev. 

Gospod je moja luč in moja rešitev, 
koga bi se bal? 
Gospod je varuh mojega življenja, 
pred kom bi trepetal? Odpev. 

Eno prosim. Gospod, eno želim, 
da bi prebival vse življenje v tvoji hiši, 
da bi užival tvojo milino 
in gledal tvoj tempelj. Odpev. 

Verujem, da bom užival Gospodove dobrote 
v deželi živih. 
Upaj v Gospoda, bodi pogumen, 
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVI DVA SLEPA, KI VERUJETA 
Mt 9, 27—31. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
"Tisti čas je Jezus odhajal, 

za njim pa sta šla dva slepa in vpila: 
»Davidov sin, usmili se naju!« 

"Ko je dospel v hišo, sta slepa stopila k njemu 
in Jezus ju je vprašal: 
»Ali varujeta, da morem to storiti?« 
»Da, Gospod,« mu odgovorita. 

^'Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: 
»Zgddi se vama po vajini veri!« 

^ In odprle so se jima oči. 
Jezus pa jima je strogo naročil: 
»Glejta, da nihče ne zve!« 

^'Toda ko sta odšla, 
sta ga razglasila po vsej tisti deželi. 
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S o b o t a l . a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG SE USMILI TEH, KI KLIČEJO K NJEMU 
Iz 30, 19—21. 23—26. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
To govori Gospod Bog, Izraelov Sveti: 

" Sionsko ljudstvo, ki prebivaš v Jeruzalemu, 
ne boš vedno jokalo. 
Gotovo se te usmili na tvoje glasno vpitje. 
Brž ko ga začuje, te usliši. 

^Vsemogočni vam je dal kruh stiske in vodo nadloge. 
Tvoj učitelj se ne bo več skrival, 
ampak tvoje oči bodo videle tvojega učitelja. 

" Tvoja ušesa bodo slišala za teboj klic: 
»To je pot, po njej hodite!« če krenete na desno ali levo. 

^̂  Potem ti da dežja za tvoje seme, s katerim poseješ njivo, 
in kruha kot pridelek polja; ta bo redilen in tečen. 
Tisti dan se bo tvoja živina pasla na širokem pašniku. 

"Voli in osli, ki obdelujejo zemljišče, 
bodo jedli osoljeno zmes, prevejano z velnico in rešetom. 

"Na vsaki visoki gori in na vsakem vzvišenem griču 
bodo potoki, tokovi voda ob dnevu velikega poboja, 
ko padejo stolpi. 

"Tedaj bo lunina svetloba kakor sončna svetloba 
in sončna svetloba bo sedemkratna, 
kakor svetloba sedmih dni, 
tisti dan, ko Gospod obveže poškodbo svojega ljudstva 
in ozdravi vsekane mu rane. 

PSALM 146 (1—2. 3—4. 5—6) 

O d p e v : Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. 

ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda, ker je dober, 
spodobi se, da ga hvalimo. 
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Gospod zida Jeruzalem, 
zbira Izraelove razkropljene. Odpev. 
Ozdravlja potrta srca 
in obvezuje njihove rane. 
Določa zvezdam število, 
kliče sleherno po imenu. Odpev. 
Naš Gospod je velik in silen v moči, 
njegova modrost je neizmerna. 
Gospod dviguje ponižne, 
brezbožne ponižuje do zemlje.Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: ODREŠENIK SE USMILI MNOŽIC 
Mt 9, 35—38; 10,1. 6—8. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
^' Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: 

učil je v njih shodnicah, 
oznanjal blagovest kraljestva 
in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. 

^Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, 
ker so bile izmučene in razkropljene 
kakor ovce, ki nimajo pastirja. 

"Tedaj je rekel svojim učencem: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. 

^Prosite torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev na svojo žetev.« 

' In poklical je svojih dvanajst učencev 
ter jim dal oblast, izganjati nečiste duhove 
in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. 

'Naročil jim je: 
»Pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. 

'Grede oznanjajte: ,PribližaIo se je nebeško kraljestvo.' 
^Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, 

gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. 
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« 
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P o n e d e l j e k 2. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG SAM NAS PRIDE REŠIT 
Iz 35,1—10. 
Berilo iz knjige preroka Izaija. 

' Naj vriska puščava in goljava; 
raduje naj se pustinja, naj poganja kakor narcisa; 

^krasno naj cvete, se raduje in vriska. 
Dana ji bo veličastnost Libanona, 
krasota Karmela in Sarona. 
Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. 

^Okrepite onemogle roke, utrdite klecava kolena! 
* Recite njim, ki so obupanega srca: 

»Močni bodite. Nikar se ne bojte! 
Glejte, vaš Bog! Maščevanje pride, božje povračilo. 
On sam pride in vas reši.« 

^ Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa. 
'Tedaj bo hromeč skakal kakor jelen 

in jezik nemega bo vriskal. 
Zakaj v puščavi začno izvirati vode, v pustinji potoki. 

' Suha pokrajina postane jezero in žejna dežela vrelci vod£i. 
Kjer so prebivali šakali v svojem brlogu, 
bo poganjala trava s trstjem in bičjem. 

'Ondi bo cesta in pot; sveta pot se bo imenovala; 
nečisti ne hodi po njej, nevešči ne zablodi jo na njej. 

'Tam ne bo leva, huda zver ne pride nanjo, 
ne bo je najti ondi, samo rešeni smejo tam hoditi. 

'"Od Gospoda odkupljeni se povrnejo 
in pridejo vriskajoč na Sion. 
Večno veselje bo nad njihovo glavo, 
radost in veselje dosežejo, 
žalost in vzdihovanje pobegneta. 
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PSALM 84 (9ab—10. 11—12. 13—14) 

O d p e v : Gospod, pridi in nas reši. 

Poslušam, kaj govori Gospod Bog: 
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu. 
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo 
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev. 

Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, 
pravičnost in mir se poljubila; 
zvestoba bo pognala iz zemlje, 
pravičnost se sklonila z nebes. Odpev. 

Gospod bo dal blagoslov 
in naša dežela bo obrodila svoj sad. 
Pravičnost bo hodila pred njim 
in zveličanje po sledi njegovih korakov. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS DANES DELA ČUDOVITE RECI 
Lk 5, 17—26. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

" Nekega dne je Jezus učil 
in sede so ga poslušali farizeji in učitelji postave, 
ki so bili prišli iz vseh galilejskih in judovskih vasi; 
v njem je bila Gospodova moč, da je ozdravljal. 

'* In glej, možje so nesli na postelji človeka, ki je bil 
mrtvouden, 

in so iskali, da bi ga prinesli noter in postavili predenj. 
*'Ker zaradi množice niso našli, kod bi ga nesli noter, 

so šli na streho in ga med opeko spustili 
s posteljo vred v sredo pred Jezusa. 

^Ko je videl njihovo vero, je rekel: 
»Človek, odpuščeni so ti tvoji grehi.« 

'̂ Pismouki in farizeji so začeli misliti: T ^ 



2 4 2. adventni teden: torek 

»Kdo je ta, ki govori bogokletno? 
Kdo more grehe odpuščati kakor edini Bog?« 

^ Jezus je spoznal njihove misli in jim odvrnil: 
»Kaj v srcu mislite? 

"Kaj je laže reči: ,Odpuščeni so ti tvoji grehi', 
ali reči: ,Vstani in hodi'? 

^Da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast 
na zemlji odpuščati grehe — je rekel mrtvoudnemu — 
ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj 

dom!« 
"Takoj je vpričo njih vstal, vzel posteljo 

in odšel na svoj dom ter slavil Boga. 
^Vsi so ostrmeli in slavili Boga 

in prevzel jih je strah in so govorili: 
»Videli smo danes čudovite reči.« 

T o r e k 2. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG TOLA2I SVOJE UUDSTVO 
Iz 40, 1—11. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

* »Tolažite, tolažite moje ljudstvo,« govori vaš Bog. 
^ »Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, 

da je dokončana njegova tlaka, 
da je poravnana njegova krivda, 
ker je prejel iz Gospodove roke 
dvojno kazen za vse svoje grehe.« 

^Glas vpijočega: 
»V puščavi pripravite pot Gospodu, 
poravnajte v pustinji stezo našemu Bogu! 

^ Vsaka dolina naj se dvigne, 
vsak hrib in grič naj se pogrezne; 
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kar je gričasto, bodi ravno, in hribovje bodi dolina! 
^Razodene se Gospodovo veličastvo 

in vse človeštvo ga bo hkrati gledalo. 
Gospodova usta so govorila.« 

^Čuj, glas zadoni: »Oznanjaj!« 
Vprašam: »Kaj naj oznanjam?« 
»Vse ljudstvo je trava, 
vsa njegova milina kot cvetlica na polju. 

'Trava se posuši, cvetlica ovene, 
ker Gospodov dih piha nanjo. 
Da, trava je ljudstvo. 

'Trava se posuši, cvetlica ovene, 
a beseda našega Boga obstane na veke.« 

' Sionski sel, pojdi na visoko goro kot glasnik veselja! 
Kot glasnik veselja močno povzdigni svoj glas, Jeruzalem! 
Povzdigni ga, ne boj se! 
Povej Judovim mestom: »Glejte, vaš Bog! 

"Glejte, vsemogočni Gospod prihaja kot močni, 
gospoduje s svojo roko! 
Glejte, njegovo plačilo je z njim 
in njegovo povračilo pred njim! 

" Kakor pastir pase svojo čredo, 
s svojo roko zbira jagnjeta, 
jih nosi v svojem naročju, doječe pa rahlo vodi.« 

PSALM 95 (1—2a. 3.10a. 11—12. 13) 
O d p e v : Naš Bog prihaja kot močni. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
pojte Gospodu, vse dežele! 
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime. Odpev. 
Pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi, 
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi! 
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje«! Odpev, C> 
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Veselijo naj se nebesa in zemlja, 
šumi naj morje in kar ga napolnjuje, 
veseli naj se polje in vse. kar je na njem. Odpev. 

Naj se raduje vse drevje v gozdu 
pred Gospodom, ker pride sodit zemljo; 
sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: BOG NOČE, DA BI SE MALI IZGUBILI 
Mt 18, 12—14. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
'^Kaj se vam zdi? Če ima kdo sto ovac 

in katera izmed njih zaide, 
ali ne pusti na gorah devet in devetdesetih 
in gre iskat tisto, ki je zašla? 

^ In če jo najde, resnično, povem vam, 
veseli se je bolj ko devet in devetdesetih, 
ki niso bile zašle. 

**Tako ni volja vašega nebeškega Očeta, 
da bi se izgubil kateri teh malih. 

S r e d a 2. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG DAJE TRUDNEMU MOČI 
Iz 40, 25—31. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

^ Sveti govori: 
»Komii me hočete primerjati, da bi mu bil enak?« 

"Povzdignite kvišku svoje oči in glejte: 
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Kdo je ustvaril zvezde? 
On, ki razvršča njih številno vojsko, 
ki jih kliče vse po imenu. 
Zaradi polnosti njegove moči in njegove sile 
nobena ne zastane. 

"Zakaj torej praviš, Jakob, in govoriš, Izrael: 
»Moja usoda je skrita Gospodu, 
mojemu Bogu uhaja moja pravica.« 

"Ali ne veš, mar nisi slišal? 
Gospod je večni Bog, stvarnik koncev zemlje. 
On se ne utrudi in ne opeša, 
nedoiunljiva je njegova razsodnost. 

"Trudnemu daje moči, onemoglega obilno krepča. 
^Pač se utrujajo in pešajo mladeniči, 

mladi možje se spotikajo in padajo, 
'̂ kateri pa zaupajo v Gospoda, dobivajo novo moč, 
dobivajo peruti kakor orli; 
tečejo in ne opešajo, 
hodijo in se ne utrudijo. 

PSALM 102 (1—2. 3^t. 8.10) 

O d p e v : SIdvi moja duša Gospoda! 

Slžvi moja duša Gospoda, 
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime! 
Slavi moja duša Gospoda, 
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot! Odpev. 

On odpušča vse tvoje krivde, 
ozdravlja vse tvoje slabosti, 
rešuje pogina tvoje življenje, 
te venca z milostjo in usmiljenjem. Odpev. 

Usmiljen in milostljiv je Gospod, 
potrpežljiv in zelo milosrčen; 
ne ravna z nami po naših grehih, 
ne vrača nam po naših krivdah. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS VABI K SEBI VSE, KI SE TRUDIJO 
Mt 11, 28—30. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je Jezus spregovoril: 

^Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, 
in jaz vas bom poživil. 

^'Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, 
ker sem krotak in iz srca ponižen, 
in našli boste mir svojim dušam. 

"Zakaj moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. 

Č e t r t e k 2. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: SVETI BOG JE NAŠ ODREŠENIK 
Iz 41,13—20. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
" Jaz sem Gospod, tvoj Bog, 

ki trdno drži tvojo desnico in ti pravi: 
»Ne boj se, j£iz ti pomagam!« 

"Ne boj se, Jakob, črviček, Izraelovo krdelce! 
Jaz ti pomagam, govori Gospod. 
Tvoj odkupitelj je Izraelov Sveti. 

"Glej, naredim te za mlatilne sani, 
za novo mlatilnico z mnogimi zobmi. 
Mlatil boš gore in jih zdrobil, hribe boš spremenil v pleve. 

"Vejal jih boš, odnese jih veter, razprši jih vihar. 
Ti pa se boš radoval nad Gospodom, 
se hvalil z Izraelovim Svetim. 
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"Bedni, ubogi iščejo vode, pa je ni. 
Njihov jezik gine od žeje. 
Jaz, Gospod, jih uslišim, 
jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. 

"Na golih gričih odprem reke in studence sredi dolin; 
puščavo spremenim v jezero voda 
in suho zemljo v vrelce vode. 

" V puščavo zasadim cedro, nerod, mirto in oljko, 
v pustinjo postavim cipreso, brest in jelko hkrati, 

" d a bodo videli in uvideli, opazili in razumeli obenem, 
da je Gospodova roka to storila in Izraelov Sveti to naredil. 

PSALM 144 (1.9. 10—11. 12—13ab) 
O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

Poveličeval te bom, o božji moj kralj, 
slavil bom tvoje ime vekomaj. 
Dober je Gospod vsem, 
usmiljen do vseh svojih del. Odpev. 

Naj te hvalijo. Gospod, vsa tvoja dela, 
tvoji sveti naj te slavijo; 
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, 
naj govorijo o tvoji moči, Odpev. 

da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč 
in slavo tvojega sijajnega kraljestva. 
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, 
tvoje kraljestvo je za vse rodove. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS SLAVI JANEZA KRSTNIKA 
Mt 11,11—15. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus množicam: 

" Resnično povem vam: Med rojenimi od žena 
ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik; 
kdor pa je najmanjši v nebeškem kraljestvu, 
je večji od njega. 

" Od dni Janeza Krstnika doslej 
nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga otemajo. 

'̂  Kajti vsi preroki in postava do Janeza so napovedovali; 
'''in če hočete priznati: on je Elija, ki mora priti. 
" Kdor ima ušesa, naj posluša. 

P e t e k 2. a d v e n t n e ga t e d n a 

Berilo: O, DA BI PAZILI NA BOŽJE ZAPOVEDI! 
Iz 48.17—19. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
"Tako govori Gospod, tvoj odkupitelj, Izraelov Sveti: 

Jaz sem Gospod, tvoj Bog, 
ki te učim, da storiš, kar ti koristi, 
ki te vodim po poti, po kateri naj hodiš. 

"O, da bi p£izil na moje zapovedi! 
Tedaj bi bil tvoj mir kakor reka, 
in tvoja pravičnost kakor morski valovi! 

*'Tedaj bi bil tvoj zarod kakor pesek 
in poganjki tvojega telesa kakor njegova zrna. 
Ne bi se iztrebilo, ne uničilo njihovo ime 
izpred mojega obličja. 



2. adventni teden: petek 31 

PSALM 1 (1—2a. 3. 4.6) 

O d p e v : Kdor gre za teboj, Gospod, bo imel luč življenja. 

Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v družbi porogljivcev, 
marveč se veseli Gospodove postave. Odpev. 

Je ko drevo, zasajeno ob potokih vodd, 
ki daje ob svojem času svoj sad 
in njegovo listje ne ovene; 
kar koli dela, vse mu uspeva. Odpev. 

Ne tako brezbožni, ne tako! 
Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. 
Gospod pozna pot pravičnih, 
pot brezbožnih pa vodi v pogubo, Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: NE POSLUŠAJO NE JANEZA KRSTNIKA 
NE JEZUSA 

Mt 11, 16—19. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je Jezus spregovoril množicam: 
''Komu naj primerjam ta rod? 

Podoben je otrokom, ki posedajo na trgih in kličejo 
tovarišem: 

" »Piskali smo vam, pa niste plesali; 
peli smo žalostinko, pa niste jokali.« 

"Prišel je namreč Janez; ta ni jedel ne pil, pa govorijo: 
»Hudega duha ima.« 

"Prišel je Sin človekov; ta j6 in pije, pa govorijo: 
»Glejte, požrešnež je in pijanec, 
prijatelj cestninarjev in grešnikov.« 
In opravičena je bila modrost po svojih delih. 



32 2. adventni teden: sobota 

S o b o t a 2. a d v e n t n e g a t e d n a 

Berilo: ELIJA BI MORAL PRITI ZNOVA 
Sir 48 ,1 -^ . 9—11. 

Berilo iz Sirahove knjige. 

* Tedaj je vstal prerok Elija kakor ogenj 
in njegova beseda je bila kakor goreča peč. 

^On je spravil nadnje lakoto 
in s svojo gorečnostjo zmanjšal njih število. 

^ Z Gospodovo besedo je zaprl nebo 
in storil, da je trikrat padel ogenj z neba. 

*Kako častitljiv si bil, Elija! 
Kdo je tebi enak in se more ponašati? 

' V ognjenem viharju si bil vzet, 
na vozu z ognjenimi konji. 

'"O tebi je pisano, da si bil pripravljen za določen čas, 
da utolažiš jezo, preden se vname, 
da nagneš srce očetov k sinovom 
in vzpostaviš Jakobove rodove. 

" Blažen, ki te vidi in umrje, 
in blažen si ti, ker še živiš! 

PSALM 79 (2ac.3b. 15—16. 18—19) 

O d p e v : Gospod, naš Bog, razjasni svoj obraz, da bomo rešeni. 
Izraelov pastir, poslušaj, 
ti, ki sediš nad kerubi, zasijaj, 
zbudi svojo moč 
in pridi, da nas rešiš! Odpev. 
Gospod, naš Bog, povrni se, 
pzri se z nebes in glej, obišči to trto! 
Varuj njo, ki jo je zasadila tvoja desnica, 
sadiko, katero si ti okrepil! Odpev. 



3. adventni teden: ponedeljek 33 

Naj bo tvoja roka nad možem tvoje desnice, 
nad sinom človekovim, katerega si sebi okrepil! 
Ne bomo več odstopili od tebe; 
poživi nas in slavili bomo tvoje ime! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JANEZ KRSTNIK JE NASTOPIL KOT ELIJA 
Mt 17,10—13. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

"Ko so šli z gore, so učenci vprašali Jezusa: 
»Kaj govorijo pismouki, da mora prej priti Elija?« 

" Odgovoril je: 
»Elija bo prišel in vse prenovil; 

'̂  a povem vam, da je Elija že prišel, pa ga niso spoznali, 
ampak so z njim storili, kar so hoteli. 
Tako bo trpel od njih tudi Sin človekov.« 

"Tedaj so učenci razumeli, 
da jim je govoril o Janezu Krstniku. 

P o n e d e l j e k 3. a d v e n t n e g a t e d n a 

Ce je danes že 17. ali 18. december, beremo berila, ki so za ta dan določena 
v naslednji skupini str. 47 si. 

Berilo: ZVEZDA VZHAJA IZ JAKOBA 
4 Mojz 24, 2—7. 15—17a. 

Berilo iz četrte Mojzesove knjige. 

^ Tiste dni je Balaam pogledal in videl Izraela 
ušotorjenega po njegovih rodovih. 

' Nadenj je prišel božji duh in povedal je svoj rek: 
Izrek Balaama, Beorjevega sina, [> 
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* izrek moža zaprtih oči, človeka, ki sliši božje besede, 
ki vidi prikazen Vsemogočnega, 
ki se je zgrudil, pa so se mu odprle oči: 

'Kako so lepi tvoji šotori, Jakob, 
tvoja prebivališča, o Izrael! 

'Razprostirajo se kakor doline, vrtovi ob reki, 
kakor hrasti, zasajeni od Gospoda, kakor cedre ob vodah. 

^Voda teče iz njegovih veder 
in njegovo seme je ob obilnih vodah. 
Višji kot naš kralj je njegov kralj 
in vzvišeno je njegovo kraljestvo. 

"Nov izrek Balaama, Beorjevega sina, 
' ' izrek moža zaprtih oči, človeka, ki sliši božje besede, 

ki pozna misli Najvišjega, vidi prikazen Vsemogočnega, 
ki se je zgrudil, pa so se mu odprle oči: 

"Vidim ga, pa ne zdaj, 
gledam ga, pa ne blizu. 
Zvezda vzhaja iz Jakoba 
in žezlo se dviga iz Izraela. 

PSALM 24 (4bc~5ab. 6—7bc. 8—9) 

O d p e v : Svoja pota. Gospod, mi pokaži! 

Svoja pota, Gospod, mi pokaži 
in svojih steza me naiiči! 
Vodi me v svoji resnici ter me tiči; 
saj si ti, Bog, moj rešitelj. Odpev. 

Gospod, spomni se svojega usmiljenja 
in svojih milosrčnosti, ki so od vekov. 
Grehov moje mladosti se ne spominjaj, 
zaradi svoje dobrote me ne pozabi. Gospod! Odpev. 

Dober in pravičen je Gospod, 
zato grešnike uči pravih poti. 
Vodi ponižne v pravičnosti, 
uči krotke svojih poti. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUS VPRAŠUJE O JANEZOVEM KRSTU 
Mt 21, 23—27. 

Iz svetega evangelija pou[au£Xiw-

^ Tisti čas je prišel Jezus v tempelj. 
K njemu so pristopili veliki duhovniki in starešine in rekli: 
»S kakšno oblastjo to delaš in kdo ti je dal to oblast?« 

"Jezus jim je odgovoril: 
»Vprašal vas bom tudi jaz neko stvar; 
če mi jo poveste, vam bom tudi jaz povedal, 
s kakšno oblastjo to delam: 

^'Janezov krst — od kod je bil, iz nebes ali od ljudi?« 
Ti so pa sami pri sebi mislili: 
»Ako rečemo: ,Iz nebes', nam bo dejal: 
,Zakaj mu torej niste verjeli?' 

^*Ako pa rečemo: ,0d ljudi', se bojimo ljudstva; 
vsi imajo namreč Janeza za preroka.« 

"Odgovorili so Jezusu: »Ne vemo.« 
In on jim je odgovoril: 
»Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.« 



36 3. adventni teden: torek 

T o r e k 3. a d v e n t n e g a t e d n a 

Ce je danes že 17. ali 18. december, beremo berila, ki so za ta dan določena 
v naslednji skupini str. 47 si. 

Berilo: ODREŠENJE SE NAZNANJA VSEM UBOGIM 
Sof 3, 1—2. 9—13. 

Berilo iz knjige preroka Sof oni j a. 
' To govori Gospod: Gorje, uporno, nečisto, nasilno mesto! 
^Ne posluša Gospodovega opomina, 

ne sprejme nobenega nauka. 
V Gospoda nima zaupanja, svojemu Bogu se ne približa. 

' Tedaj bom dal ljudstvu spet čiste ustnice, 
da bodo vsi klicali moje ime 
in mi služili v skupni vnemi. 

'"z onstran bregov etiopskih rek 
mi prinesejo moji častilci darila. 

" Tisti dan se ti ne bo več treba sramovati dejanj, 
s katerimi si me žalil; 
takrat bom odpravil iz tvoje sredine vse tvoje predrzne 

bahače 
in se ne boš več povzdigoval na moji sveti gori. 

" V tvoji sredi pustim namesto tega ponižno in skromno 
ljudstvo: 

" ti, Izraelov ostemek, bodo iskali zavetje v Gospodovem imenu; 
ne bodo delali krivice, ne bodo lažnivo govorili, 
v njih ustih ne bo zvijačnega jezika. 
Zares pasli in počivali bodo, ne da bi jih kdo vznemirjal. 

PSALM 33 (2—3. 6—7. 17—18. 19.23) 

O d p e v : Ubožec je klical in Gospod ga je slišal. 

Slavil bom Gospoda vekomaj, 
njegova hvala bo vedno v mojih ustih. 
Z Gospodom naj se ponaša moja duša: 
naj slišijo ponižni in se veselijo. Odpev. 
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Glejte nanj, da se rzizveselite 
in da ne zardijo vaši obrazi! 
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. Odpev. 

Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo, 
da zbriše z zemlje njihov spomin. 
Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje 
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk. Odpev. 

Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, 
in v duhu skrušenim pomaga. 
Gospod rešuje duše svojih služabnikov, 
ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: GREŠNIKI SO VERJELI JANEZU KRSTNIKU 
Mt 21, 28—32. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom 
in starešinam ljudstva: 

" »Kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. 
Stopil je k prvemu in mu rekel: 
,Sin, pojdi danes delat v moj vinograd!' 

" T a je odgovoril: ,Pojdem, gospod', pa ni šel. 
^ Stopil je pa k drugemu in rekel prav tako. 

Ta je odgovoril: ,Nočem', pozneje pa se je skesal in šel. 
'̂ Kateri teh dveh je spolnil očetovo voljo?« 
Pravijo: »Zadnji.« 
Jezus jim reče: 
»Resnično, povem vam, da pojdejo cestninarji 
in nečistnice v božje kraljestvo prej ko vi. 

'̂  Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti 
in mu niste verjeli, 
cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli; 
vi ste pa to videli 
in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli.« 



3 8 3. adventni teden: sreda 

S r e d a 3. a d v e n t n e g a t e d n a 

Ce je danes že 17. ali 18. december, beremo berila, ki so za ta dan določena 
v naslednji skupini str. 47 si. 

Berilo: ROSITE, NEBESA, OD ZGORAJ 
Iz 45, 6b—8. 18. 21b—25. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

'Jaz sem Gospod in drug nobeden, 
^ki delam luč in ustvarjam temo, 

napravljam mir in ustvarjam nesrečo. 
Jaz, Gospod, sem, ki vse to delam. 

'Rosite ga, nebesa, od zgoraj, 
in oblaki, dežite pravičnost. 
Zemlja naj se odpre, da se razcvete rešitev 
in požene hkrati pravičnost! 
Jaz, Gospod, sem to ustvaril. 

"Kajti tako govori Gospod, stvarnik nebes, ki je Bog, 
upodobitelj in stvarnik zemlje, ki jo je uredil, 
ni je ustvaril puste, pripravil jo je za bivanje: 
Jaz sem Gospod in drugega ni. 

^'Mar nisem bil jaz. Gospod? 
Razen mene ni drugega Boga. 
Pravičnega Boga in rešitelja ni razen mene. 

^Obrnite se k meni in dajte se rešiti, vsi kraji zemlje! 
Zakaj jaz sem Bog in nobeden drug. 

"Pri sebi sem prisegel, iz mojih ust prihaja resnica, 
neprelomljiva beseda. 
Meni se bo uklanjalo vsako koleno, prisegel vsak jezik. 

^ Rekli bodo: »Samo v Gospodu je rešenje in moč. 
K njemu pridejo osramočeni vsi, ki se vnemajo zoper njega. 

" V Gospodu dokažejo svojo pravico 
in se pohvalijo vsi Izraelovi potomci.« 
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PSALM 84 (9ab—10. 11—12. 13—14) 

O d p e v : Rosite, nebesa, od zgoraj in oblald naj dežijo Pravičnega! 

Poslušam, kaj govori Gospod Bog: 
Zares, o miru govori svojemu ljudstvu. 
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo 
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev. 

Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, 
pravičnost in mir se poljubila; 
zvestoba bo pognala iz zemlje, 
pravičnost se sklonila z nebes. Odpev. 

Gospod bo dal blagoslov 
in naša dežela bo obrodila svoj sad. 
Pravičnost bo hodila pred njim 
in zveličanje po sledi njegovih korakov. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JEZUSOVO SPOROČILO JANEZU KRSTNIKU 
Lk 7,18b—23. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
"Tisti čas je Janez Krstnik poklical dva izmed svojih 

učencev 
" te r ju poslal h Gospodu vprašat: 

»Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?« 
^Moža sta prišla k njemu in rekla: 

»Janez Krstnik naju je k tebi poslal vprašat: 
,Ali si ti, kateri mora priti, ali naj drugega čakamo?'« 

'̂ Prav tisti čas jih je bil Jezus mnogo ozdravil 
od bolezni in nadlog in hudih duhov 
in je mnogim slepim podaril vid. 

^̂  Odgovoril jima je: 
»Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: 
slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi se očiščujejo, 
gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo, 
ubogim se oznanja blagovest; 

" i n blagor tistemu, ki se nad menoj ne spotakne.« 



4 0 3. adventni teden: četrtek 

Č e t r t e k 3. a d v e n t n e g a t e d n a 

Ce je danes že 17. ali 18. december, beremo berila, ki so za ta dan določena 
v naslednji skupini str. 47 si. 

Berilo: BOG POKLIČE ZAPUŠČENE 
Iz 54, 1—10. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

' Raduj se, nerodovitna, ki nisi rodila; 
vzklikaj in vriskaj, ki nisi imela porodnih bolečin! 
Zakaj več otrok bo imela osamljena kakor poročena, govori 

Gospod. 
^Razširi prostor svojega šotora, 

razpni pregrinjala svojih bivališč, ne varčuj! 
Podaljšaj svoje šotorske vrvi in pritrdi svoje kole! 

^ Zakaj na desno in na levo se boš razširila, 
tvoj zarod vzame v last narode in naseli opustošena mesta. 

* Ne boj se, ker ne boš osramočena! 
Ne sramuj se, ker ne boš zardevala! 
Sramoto svoje mladosti boš pozabila 
in nečasti svojega vdovstva se ne boš več spominjala. 

'Tvoj soprog je tvoj stvarnik, 
»Gospod nad vojskami« je njegovo ime, 
tvoj odkupitelj je Izraelov Sveti, 
»Bog vse zemlje« se imenuje. 

'^Da, kakor ženo, ki je zapuščena in v duhu žalostna, 
te Gospod pokliče. 
Ali je mogoče zavreči ženo mladosti? govori tvoj Bog. 

^Za kratek trenutek sem te zapustil, 
a z velikim usmiljenjem te zberem. 

' V izbruhu jeze sem zakril svoje obličje pred teboj 
za trenutek, 

a z večno ljubeznijo se te usmilim, 
govori Gospod, tvoj odkupitelj. 
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'Kakor v Noetovih dneh mi je to: 
kakor sem prisegel, da ne bodo več Noetove vode 

preplavile zemlje, 
tako prisegemi, da se ne bom jezil nad teboj 
in te ne karal več. 

'"Naj se tudi gore umaknejo in griči zmajejo, 
vendar se moja milost ne umakne od tebe 
in moja zaveza miru se ne omaje, 
govori Gospod, ki ima s teboj usmiljenje. 

PSALM 29 (2.4. 5—6. 11.12a.l3b) 

O d p e v : Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. 

Gospod, slavim te, ker si me osvobodil 
in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano. 
Gospod, iz podzemlja si me potegnil, 
rešil me njih, ki se pogrezajo v jamo. Odpev. 

Igrajte Gospodu, njegovi sveti, 
zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu! 
Njegova jeza traja trenutek, 
njegova dobrohotnost pa vse življenje. Odpev. 

Sliši, Gospod, in usmili se me; 
Gospod, pomočnik mi bodi! 
Spremenil si moje življenje v rajanje. 
Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JANEZ KRSTNIK PRIPRAVLJA POT 
ODREŠENIKU 

Lk 7, 24—30. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
^Ko sta poslanca Janeza Krstnika odšla, 

je začel Jezus govoriti ljudstvu o Janezu: 
»Kaj ste šli gledat v puščavo? 
Trst, ki ga veter maje? 

""Ali kaj ste šli gledat? 
Človeka, oblečenega v mehka oblačila? 
Glejte, ti, ki se imenitno oblačijo 
in živijo v razkošju, prebivajo v kraljevskih palačah. 

'*Ali kaj ste šli gledat? 
Preroka? 
Da, povem vam, več ko preroka. 

^̂ Ta je namreč tisti, ki je o njem pisano: 
,Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, 
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.' 

^ Povem vam namreč: Med rojenimi od žena 
ni večjega, kakor je Janez Krstnik; 
kdor pa je najmanjši v nebeškem kraljestvu, 
je večji od njega.« 

^'Vse ljudstvo, ki ga je slišalo, tudi cestninarji, 
vsi so priznali božjo pravičnost 
in so prejeli Janezov krst. 

^Farizeji in učitelji postave pa so uničili namen, 
ki ga je imel Bog z njimi, ker se mu niso dali krstiti. 
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P e t e k 3. a d v e n t n e g a t e d n a 

če je danes že 17. ali 18. december, beremo berila, ki so za ta dan določena 
v naslednji skupini str. 47 si. 

Berilo: MOJA HIŠA JE HIŠA MOLITVE ZA VSA 
LJUDSTVA 

Iz 56,1—3a. 6—8. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

' Tako govori Gospod: 
Pazite na pravico, ravnajte pravično, 
kajti blizu je prihod mojega zveličanja, 
in moja pravičnost, da se razodene. 

^Blagor človeku, ki to dela, in vsakemu, ki se tega drži: 
ki drži soboto in je ne skruni, 
varuje svojo roko, da ne stori nič zlega! 

^ Tujec, ki se pridruži Gospodu, naj ne govori: 
»Gospod me bo izključil iz svojega ljudstva.« 

'Tujce, ki se pridružijo Gospodu, da bi mu služili, 
ljubili Gospodovo ime in bili njegovi hlapci, 
vse, ki držijo soboto in je ne skrunijo 
in se držijo moje zaveze: 

^ t6 pripeljem k svoji sveti gori 
in jih razveselim v svoji hiši molitve; 
njihove žgalne in klavne daritve bodo všečne 
na mojem oltarju: 
Moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. 

'Govori vsemogočni Gospod, 
ki zbira Izraelove razkropljence: 
K že zbranim bom zbiral še druge. 
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PSALM 66 (2—3. 5. 6.8) 

O d p e v : Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva. 

Bog se nas usmili in nas blagoslovi, 
razjasni svoj obraz nad nami, 
da na zemlji spoznajo tvojo pot, 
med vsemi narodi tvoje zveličanje. Odpev. 
Slavijo naj te vsa ljudstva, o Bog, 
veselijo in radujejo naj se narodi, 
ker vladaš ljudstva po pravici 
in narode na zemlji vodiš. Odpev. 

Slavijo naj te ljudstva, o Bog, 
slavijo naj te vsa ljudstva. 
Bog nas blagoslovi, 
bojijo naj se te vsi kraji'zemlje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 45. 

Evangelij: JANEZ KRSTNIK JE BIL SVETLA LUC 
Jan 5, 33—36. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus Judom: 

^Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resnico; 
*'toda jaz ne sprejemam pričevanja od človeka, 

ampak pripovedujem to zaradi tega, da bi se vi zveličali. 
"On je bil svetilka, ki gori in sveti, 

vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči. 
^Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo; 

dela namreč, ki mi jih je dal moj Oče, da jih izvršim, 
prav ta dela, ki jih izvršujem, 
pričujejo o meni, da me je poslal Oče. 
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ALELUJA ZA ADVENTNE DELAVNIKE DO 16. DECEMBRA 

1 Aleluja. Gospod, naš Bog, pridi nas rešit, 
poglej na nas in bomo rešeni. Aleluja. 

2 Aleluja. Pokaži nam. Gospod, svoje usmiljenje 
in daj nam svoje rešenje. Aleluja. 

3 Aleluja. Gospod je naš sodnik, naš gospodar, naš kralj, 
on nas bo rešil. Aleluja. 

4 Aleluja. Močno povzdigni svoj glas, glasnik veselja, 
tvoj Bog prihaja kot močni Bog. Aleluja. 

5 Aleluja. Rosite, nebesa, od zgoraj in oblaki naj dežijo Pravičnega! 
Odpre naj se zemlja in rodi Zveličarja! Aleluja. 

6 Aleluja. Iščite Gospoda, dokler se da najti, 
kličite ga, dokler je blizu! Aleluja. 

7 Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, izravnajte njegove steze, 
in vse človeštvo bo videlo božje zveličanje. Aleluja. 

8 Aleluja. Gospod, pridi, in nikar se ne mudi, 
razvezi vezi svojega ljudstva. Aleluja. 

9 Aleluja. Naš Gospod prihaja z močjo; 
razsvetlil bo svoje služabnike. Aleluja. 

10 Aleluja. Gospod, pridi in nam prinesi mir, 
da se bomo veselili tvoje bližine. Aleluja. 

11 Aleluja. Glej, prihaja naš Kralj, gospodar zemlje; 
odvzel nam bo jarem sužnosti. Aleluja. 

12 Aleluja. Gospodov dan je blizu, 
prihaja nas rešit. Aleluja. 

13 Aleluja. Gospod pride, hitite mu nasproti, 
on je knez miru. Aleluja. 

14 Aleluja. Glej, Gospod prihaja rešit svoje ljudstvo, 
blagor njim, ki so pripravljeni. Aleluja. 
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ADVENTNI DELAVNIKI OD 17. DO 24. DECEMBRA 

Ta berila in evangelije beremo na dneve, za katere so določena. Tista, ki 
odpadejo zaradi nedelje, lahko beremo kak drug dan, zlasti namesto beril, 
ki bi se sicer tisto leto ponavljala. 

17. d e c e m b e r 

Berilo: ODREŠENIK PRIDE IZ JAKOBOVEGA RODU 
1 Mojz 49, 2. 8—10. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
Tiste dni je poklical Jakob svoje sinove in jim rekel: 

^ Zberite se in poslušajte, Jakobovi sinovi, 
poslušajte Izraela, svojega očeta! 

'Juda, tebe bodo hvalili tvoji bratje. 
Tvoja roka bo na tilniku tvojih sovražnikov, 
priklanjali se ti bodo sinovi tvojega očeta. 

'Mlad lev je Juda; od plena, moj sin, si se povzdignil! 
Sklonil se je, ulegel se je kakor lev in kakor levinja, 
kdo ga bo zdražil? 

'"Ne bo vzeto žezlo od Juda, 
ne vladarska palica od njegovih nog, 
dokler ne pride tisti, ki mu to gre, 
in njemu bodo narodi pokorni. 

PSALM 71 (1—2. 3—4ab. 7—8. 17) 

O d p e v : V njegovih dneh bo mir in pravičnost. 

O Bog, daj kralju, da bo sodil 
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! 
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo 
in tvoje ponižne po pravici. Odpev. 

Gore, prinesite mir ljudstvu 
in griči pravičnost. 
Ščitil bo ponižne med ljudstvom, 
pomagal sinovom ubožcev. Odpev. 1> 
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V njegovih dneh bo cvetela pravičnost 
in obilnost miru v svitu lune. 
Gospodoval bo od morja do morjaj 
od velereke do kraja zemlje. Odpev. 

Njegovo ime bo blagoslovljeno vekomaj; 
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce. 
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji, 
blagrovali ga bodo vsi rodovi.^ Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: JEZUSOV RODOVNIK 
Mt 1,1—17. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

'Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, 
sina Abrahamovega: 

^Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, 
Jakob Juda in njegove brate; 

^Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Žara, 
Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, 

*Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; 
^ Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, 
''Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida. 

David je imel z Urijevo sina Salomona, 
^ Salomon je imel sina Roboama, 

Roboam Abija, Abija Aza, 
'Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija, 
'Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, 
" Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon . Josija, 
"Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate 

ob preselitvi v Babilon. . 

"Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, 
Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, 
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"Abiud Eliakima, Eliakim Asorja, 
"Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, 
" Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, 
'̂  Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, 

iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. 
"Vseh rodov je torej: 

od Abrahama do Davida štirinajst rodov; 
od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov; 
od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov. 

18. d e c e m b e r 

Berilo: ODREŠENIK BO IZ DAVIDOVEGA RODU 
Jer23, 5—8. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

' Resnično, pridejo dnevi, govori Gospod, 
ko obudim Davidu pravično mladiko; 
kralj bo in bo modro vladal, 
prav in pravično bo delal v deželi. 

*V njegovih dneh bo Juda rešen 
in Izrael bo na varnem prebival. 
To mu je ime, s katerim ga bodo imenovali: 
»Gospod, naša pravičnost.« 

^Zato glej, pridejo dnevi, govori Gospod, 
ko se ne poreče več: 
»Kakor resnično živi Gospod, 
ki je izpeljal Izraelce iz egiptovske dežele«, ampak: 

^ »Kakor resnično živi Gospod, 
ki je potomce Izraelove hiše izpeljal iz severne dežele 
in iz vseh dežel, kamor sem.jih razkropil, 
in jih pripeljal, da bodo spet prebivali v svoji deželi!« j > 
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PSALM 71 (1—2. 12—13. 18—19) 

O d p e v : V njegovih dneh bo mir in pravičnost. 

O Bog, daj kralju, da bo sodil 
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! 
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo 
in tvoje ponižne po pravici. Odpev. 

Rešil bo ubožca, ki kliče k njemu, 
in bednega, ki nima pomočnika. 
Usmilil se bo slabotnega siromaka, 
rešil bo življenje ubogim. Odpev. 

Hvaljen bodi Gospod Bog, 
ki edini dela čudeže, 
hvaljeno bodi njegovo ime vekomaj, 
njegove slave bodi polna vsa zemlja! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: JEZUS JE ODREŠENIK IZ DAVIDOVEGA 
RODU 

Mt 1,18—24. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

" Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: 
Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, 
je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. 

"Ker je bil njen mož Jožef pravičen 
in je ni hotel osramotiti, 
jo je sklenil skrivaj odsloviti. 

^Ko je to premišljeval, 
glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; 
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. 

'̂ Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, 
zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« 

^Vse to se je pa zgodilo, da se je spolnilo, 
kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: 
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" »Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« 

"Ko se je Jožef zbudil iz spanja, 
je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel 
ter je svojo ženo vzel k sebi. 

19. d e c e m b e r 

Berilo: ANGEL OZNANI ROJSTVO SODNIKA SAMSONA 
Sod 13, 2—7. 24—25a. 

Berilo iz knjige sodnikov. 
^ Tiste dni je živel neki mož iz Sarae iz Danovega rodu. 

Ime mu je bilo Manue. 
Njegova žena je bila nerodovitna in ni rodila. 

^ Gospodov angel pa se je prikazal ženi in ji rekel: 
»Glej, nerodovitna si in nisi rodila. 
Pa boš spočela in rodila sina. 

*Zdaj pa se le varuj! 
Ne pij ne vina ne opojne pijače in ne jej nič nečistega! 

'Kajti glej, spočela boš in rodila sina. 
Na njegovo glavo naj ne pride britev. 
Kajti deček naj bo božji nazirejec od materinega telesa. 
On bo začel reševati Izraela iz rok Filistejcev.« 

'Žena je šla in povedala svojemu možu: 
»Božji mož je prišel k meni. 
Bil je videti kakor božji angel, silno častitljiv. 
Nisem ga vprašala, od kod je. 
Tudi svojega imena mi ni razodel. Rekel pa mi je: 

^ ,Glej, spočela boš in rodila sina. 
Zdaj pa ne pij ne vina ne opojne pijače in ne jej nič 

nečistega! [> 
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Kajti deček naj bo božji nazirejec od materinega telesa 
do dneva svoje smrti.'« 

"Žena je rodila sina in mu dala ime Samson. 
Deček je rastel in Gospod ga je blagoslovil. 

" Gospodov duh pa ga je začel spodbujati. 

PSALM 70 ( 3 - 4 . 5—6ab. 16—17) 

O d p e v : Moja usta so polna božje hvale. 

Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš: 
ti si moja skala in moj grad! 
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, 
iz pesti hudobneža in zatiravca! Odpev. 

Ti si moje upanje, moj Bog, 
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. 
Nate sem se opiral od rojstva, 
od naročja moje matere si bil moj varuh. Odpev. 

Opeval bom tvojo moč, Gospod, 
slavil bom tvojo pravičnost. 
Učil si me od moje mladosti 
in doslej oznanjam tvoja čuda. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: GABRIJEL OZNANI ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA 

Lk 1, 5—25. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
' v dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, 

Zaharija po imenu, iz Abijeve vrste, 
in njegova žena je bila izmed Aronovih hčera 
in se je imenovala Elizabeta, 

' 'oba sta bila pravična pred Bogom 
in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih 

brez graje. 
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^ Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna 
in sta bila oba že priletna. 

' Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo 
pred Bogom, 

'ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, 
da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo, 

'"vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. 
" Prikaže pa se mu Gospodov angel, 

stoječ na desni kadilnega oltarja. 

"Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. 
"Angel mu pa reče: 

»Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: 
tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina 
in daj mu ime Janez. 

" V radost in veselje ti bo 
in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; 

'̂  zakaj velik bo pred Gospodom: 
vina in opojne pijače ne bo pil 
in s Svetim Duhom bo napolnjen že v materinem telesu. 

"Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih 
Bogu; 

"in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo 
močjo, 

da obrne srca očetov k otrokom 
in nevemike k modrosti pravičnih, 
da pripravi Gospodu popolno ljudstvo.« 

"Zaharija je rekel angelu: 
»Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star 
in moja žena je zelo v letih.« 

"Angel mu je odgovoril: 
Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; 
poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. [> 
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" I n glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti 
do dneva, ko se bo to zgodilo, 
zato ker nisi veroval mojim besedam, 
ki se bodo spolnile v svojem času.« 

*̂ Ljudstvo je čakalo Zaharija in se čudilo, 
da se tako dolgo mudi v svetišču. 

^Ko je pa prišel ven, jim ni mogel govoriti 
in spoznali so, da je v svetišču videl prikazen; 
dajal jim je znamenja in ostal nem. 

^Ko so se pa dopolnili dnevi njegove službe, 
je šel na svoj dom. 

^Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela; 
in prikrivala se je pet mesecev ter govorila: 

" »Tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl, 
da mi odvzame sramoto pri ljudeh.« 

20. d e c e m b e r 

Berilo: IZAIJA NAPOVE DEVIŠKO ROJSTVO 
ODREŠENIKA 

Iz 7, 10—14. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
"Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: 
" »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, 

v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« 
"Ahaz je odgovoril: 

»Ne bom prosil in ne bom skušal Gospoda.« 
"Tedaj je rekel Izaija: 

»Slišite torej, Davidova hiša: 
vam je premalo nadlegovati ljudi, 
da nadlegujete še mojega Boga? 
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'*Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje; 
Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki ga bo imenovala Emanuel, 
kar pomeni: Z nami je Gospod.« 

PSALM 23 (1—2. 3—4ab. 5—6) 

O d p e v : Vstopi naj Gospod, kralj slave! 

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, 
zemeljski krog in njegovi prebivalci. 
On ga je utemeljil na morjih 
in ga ustalil na tekočih vodah. Odpev. 

Kdo poj de na Gospodovo goro, 
kdo bo stal na njegovem svetem kraju? 
Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, 
kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem. Odpev. 

Ta bo prejel Gospodov blagoslov 
in plačilo Boga, svojega odrešenika. 
To je rod tistih, ki ga iščejo, 
ki iščejo obličje Jakobovega Boga. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: GABRIJEL NAPOVE JEZUSOVO ROJSTVO 
Lk 1,26—38. 
Iz svetega evangelija po Luku. 

^ Tisti čas je bil angel Gabrijel od Boga poslan 
v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, 

" k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, 
iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 

^Ko je prišel k njej, je rekel: 
»Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« 

^'Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, 
kaj naj pomeni ta pozdrav. 
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^ Angel ji je rekel: 
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 

'̂ Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 
''Ta bo velik in Sin Najvišjega; 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, 
'̂  kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
^Marija pa je rekla angelu: 

»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznani?« 
'̂  Angel ji je odgovoril: 

»Sveti Duh bo prišel nadte 
in moč Najvišjega te bo obsenčila, 
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, božji Sin. 

^ In glej, tvoja sorodnica Elizabeta 
je tudi spočela sina v svoji starosti; 
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; 

"zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« 
'* Marija je rekla: 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« 
In angel je -žel m\ nje« cneisoJl, 

21. d e c e m b e r 

Berilo: PESEM PRIHAJAJOČEMU ODREŠENIKU 
Vp 2, 8—14. 

Berilo iz Visoke pesmi. 

'Glas mojega ljubega! 
Glej, glej, prihaja! 
Skače čez gore, poskakuje čez griče. 

'Moj ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu. 
Glej ga, že stoji za našim zidom, 
gleda skozi okno, oprezuje skozi omrežje. 



21. december 57 

"Moj ljubi spregovori in mi pravi: 
Vstani, prijateljica moja, moja lepa, in pridi! 

"Zakaj, glej, zima je minila, 
deževje je nehalo, prešlo. 

"Cvetlice so se prikazale v naši deželi, 
čas petja se je približal 
in glas grlice se sliši v naši krajini. 

" Smokva poganja svoje sadove, 
cvetje vinske trte je zadišalo. 
Vstani, prijateljica moja, moja lepa, in pridi! 

*̂  Moja golobica v skalnih duplinah, v zaklonu pečine, 
pokaži mi svoje obličje, daj mi slišati svoj glas; 
kajti tvoj glas je sladek in tvoje obličje je ljubko! 

Ali: 

Berilo: VESELJE NAD ODREŠENIKOVIM PRIHODOM 

Sof 3, 14—18a. 

Berilo iz knjige preroka Sofonija. 

"Vriskaj, sionska hči! Ukaj, Izrael! 
Veseli se, raduj se iz vsega srca, jeruzalemska hči! 

"Gospod te je rešil obsodbe, 
odstranil je tvoje sovražnike. 
Gospod je Izraelov kralj v tvoji sredi, 
ne boš se več bala zlega. 

"Tisti dan rečejo Jeruzalemu: 
»Sion, ne boj se! 
Naj ti roke ne omahnejo! 

"Gospod, tvoj Bog je pri tebi, 
mogočni rešitelj! 
On se veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni; 

"vriskajoč se raduje nad teboj, kakor ob prazniku.« 
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PSALM 32 (2—3. 11—12. 20—21) 
O d p e v : Radujte se, pravični, v Gospodu! 

Slavite Gospoda s citrami, 
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami. 
Poj te mu novo pesem, 
dobro mu poj te, da bo donelo. Odpev. 
Gospodov sklep ostzine na veke, 
njegove misli od roda do roda. 
Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, 
ljudstvu, ki si ga je izvolil v dedno last. Odpev. 
Naša duša čaka Gospoda: 
on je naš pomočnik in ščit. 
Njega se veseli naše srce, 
zaupamo v njegovo sveto ime. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: ODREŠENIK PRIDE K NAM 
Lk 1, 39—45. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
*̂ Tiste dni je Marija vstala 
in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. 

^Stopila je v Zaharijevo hišo 
in pozdravila Elizabeto. 

*^ Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, 
je poskočilo dete v njenem telesu; 
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom 

^̂ in je vzkliknila z močnim glasom: 
»Blagoslovljena ti med ženami 
in blagoslovljen sad tvojega telesa! 

^ In od kod meni to, da pride k meni 
mati mojega Gospoda? 

^Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, 
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. 

** Blagor ji, ki je verovala; 
zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« 
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22. d e c e m b e r 

Berilo: ANA SE ZAHVALJUJE ZA SAMUELOVO 
ROJSTVO 

1 Sam 1, 24—28. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
"Tiste dni je Ana peljala Samuela s seboj 

s triletnim^ juncem vred, z merico moke in z mehom vina 
ter ga privedla v Gospodovo hišo v Silo; 
deček pa je bil še zelo mlad. 

"Zaklali so junca in pripeljali dečka k Heliju. 
"Ana je rekla: 

»Prosim, moj gospod! Kakor resnično živiš, 
sem jaz tista žena, ki sem tu pri tebi stala 
in molila h Gospodu. 

"Za tega dečka sem molila 
in Gospod mi je spolnil prošnjo, 
s katero sem se nanj obrnila. 

"Zato ga jaz izročam Gospodu; 
vse dni svojega življenja naj bo posvečen Gospodu.« 
Potem so tam molili Gospoda. 

PSALM: 1 Sam 2 (1. 4—5ab. 6—7. 8abcd) 

O d p e v : Moje srce se raduje v Gospodu, mojem Zvellčarju. 

Moje srce se raduje v Gospodu, 
moja čast je povišana po Gospodu. 
Zdaj morem odpreti usta zoper sovražnike; 
kajti veseliti se smem tvoje pomoči. Odpev. 

Lok močnih se zlomi, 
z močjo se opasujejo slabotni. 
Siti se vdinjajo v službo za kruh, 
lačni pa delo odlagajo. Odpev, 

Gospod jemlje in daje življenje, 
vodi v podzemlje in spet pripelje nazaj. 
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Gospod deli uboštvo in bogastvo, 
poniža, pa tudi poviša. Odpev. 

Iz prahu vzdigne slabotnega, 
iz blata potegne siromaka, 
da ga posadi med kneze 
in mu odkaže častni sedež. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: MARIJINA HVALNICA BOGU 
Lk 1, 46—56. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
* Tisti čas je Marija rekla: 

»Moja duša poveličuje Gospoda 
^^in moj duh se raduje 

v Bogu, mojem Zveličarju. 
** Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. 

Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. 
*'Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen 

in je njegovo ime sveto. 
"Od roda do roda traja njegovo usmiljenje 

njim, ki mu v strahu služijo. 
"Moč je skazal s svojo roko, 

razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. 

"Mogočne je vrgel s prestola 
in povišal je nizke. 

*̂ Lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne. 

** Sprejel je svojega služabnika Izraela 
' ' in se spomnil usmiljenja 

— kakor je govoril našim očetom — 
do Abrahama in njegovega roda na veke.« 

'̂  Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, 
potem se je vrnila na svoj dom. 
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23. d e c e m b e r 

Berilo: JANEZ KRSTNIK JE NOVI ELIJA 
Mal 3, 1—4. 23—24. 

Berilo iz knjige preroka Malahija. 

To govori Gospod Bog: 
' Glejte, pošiljam svojega angela, 

da pripravi pot pred menoj. 
In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, 
angel zaveze, ki po njem hrepenite. 

^Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. 
Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda? 
Kdo bo ostal, ko se prikaže? 
Zakaj on je kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev. 

^ Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra, 
in očistil bo Levijeve sinove. 
Kakor zlato in srebro jih prečisti, 
da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav. 

^ Tedaj bo Judova in jeruzalemska daritev Bogu všeč, 
kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih. 

" Glejte, pošljem vam Elija, preroka, 
preden pride dan Gospodov, veliki in strašni! 

** Zopet bo približal srce očetov sinovom 
in srce sinov očetom, 
da morda ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom. 

PSALM 24 (4bc—5ab. 8—9. 10.14) 
O d p e v : Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. 

Svoja pota, Gospod, mi pokaži 
in svojih stezd me nauči! 
Vodi me v svoji resnici ter me liči, 
saj si ti, Bog, moj rešitelj. Odpev. 

Dober in pravičen je Gospod, 
zato grešnike uči pravih poti. C> 
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Vodi ponižne v pravičnosti, 
UČI krotke svojih poti. Odpev. 

Vse Gospodove steze so milost in zvestoba 
njim, ki se držijo njegovih zapovedi. 
Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo, 
in svojo zavezo jim razodeva. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
Lk 1, 57—66. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
"Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. 
"^Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, 

da ji je Gospod skazal veliko usmiljenje, 
so se z njo veselili. 

"Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo 
in so mu po očetu hoteli dati une Zaharija. 

** Njegova mati pa je odgovorila: 
»Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« 

" In rekli so ji: 
»Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takd ime. 

"Tedaj so pomignili njegovemu očetu, 
kako bi ga on hotel imenovati. 

*^ Zahteval je deščico ter zapisal: 
»Janez je njegovo ime.« 
In vsi so se začudili. 

^Pr i tej priči so se mu razvezala usta in jezik 
in je govoril ter hvalil Boga. 

*' Strah je obšel vse njih sosede 
in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. 

"Vsi, ki so to slišali, 
pa so si vzeli k srcu in so govorili: 
»Kaj neki bo iz tega otroka? 
Gospodova roka je bila z njim.« 
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24. d e c e m b e r 
(pri jutranji maši) 

Berilo: DAVIDOVO KRALJESTVO BO VEČNO 
2 Sam 7, 1—5. 8b—12. 14a. 16. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 

' Ko je kralj David prebival v svoji palači 
in mu je Gospod naklonil mir pred vsemi njegovimi 

sovražniki naokrog, 
^je kralj rekel preroku Natanu: 

»Glej, jaz stanujem v cedrovi palači, 
božja skrinja pa prebiva pod šotorskimi preprogami.« 

^Natan je kralju odgovoril: 
»Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu! 
Kajti Gospod je s teboj.« 

* Še tisto noč pa je bila Natanu sporočena Gospodova beseda: 
^ »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: 

,Tako govori Gospod: 
Mi boš mar ti zidal hišo za moje stanovanje? 

*Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, 
da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. 

'Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, 
in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. 
Naredil ti bom veliko ime, enako imenu veljakov na zemlji. 

'"Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu 
in ga vanj zasadil, 
da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati 
in ga hudobneži ne bodo več stiskali kakor poprej, 

" od časa, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. 
In mir ti bom naklonil pred vsemi tvojimi sovražniki. 
Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod sezidal hišo. 

"Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, 
bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika [> 
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in bom utrdil tvoje kraljestvo. 
'^Jaz mu bom oče in on mi bo sin. 
"Tvoja hiša in tvoje kraljestvo 

bosta ostala pred teboj na veke. 
Tvoj prestol bo utrjen na veke.« 

PSALM 88 (2—3. 4—5. 27.29) 

O d p e v : Gospodove milosti bom na veke opeval. 

Gospodove milosti bom na veke opeval, 
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. 
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.< 
Z nebes si utrdil svojo zvestobo. Odpev. 

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem, 
prisegel sem Davidu, svojemu hlapcu: 
na veke utrdim tvoj zarod, 
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.« Odpev. 

On me bo klical: Moj oče si ti, 
moj Bog in skala mojega zveličanja. 
Vekomaj mu ohranim svojo milost 
in trdna mu bo ostala moja zaveza. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 66. 

Evangelij: HVALNICA BOGU, KI NAS JE OBISKAL 
Lk 1, 67—79. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

"Tisti čas je bil Janezov oče Zaharija 
napolnjen s Svetim Duhom in je prerokoval: 

** Hvaljen Gospod, Bog Izraelov, 
ker se je ozrl na svoje ljudstvo 
in mu pripravil odrešenje: 

''dvignil nam je rog zveličanja 
v hiši svojega služabnika Davida, 

™ kakor je govoril po ustih svojih svetih prerokov 
iz davnih vekov: 

" da nas bo rešil naših sovražnikov 
in iz rok vseh, kateri nas črtijo, 

^^da skaže usmiljenje našim očetom 
ter se spomni svoje svete zaveze; 

"kakor je prisegel Abrahamu, našemu očetu, 
da nam bo dal, 

^* da bomo iz rok sovražnikov rešeni 
in mu brez strahu služili 

" v svetosti in pravičnosti 
pred njegovim obličjem vse dni življenja. 

™ In ti, dete, boš prerok Najvišjega, 
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota, 

" da daš njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje 
v odpuščenju njihovih grehov, 

^^po prisrčnem usmiljenju našega Boga, 
s katerim nas bo obiskal Vzhajajoči z višave, 

" da razsvetli te, ki sedijo v temi in smrtni senci, 
da naravna naše noge na pot miru. 
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ALELUJA ZA ADVENTNE DELAVNIKE 
OD 17. DO 24. DECEMBRA 

1 Aleluja. Modrost Najvišjega, ki krepko in prijetno vse urejaš, 
pridi in nas uči pota rjizumnosti! Aleluja. 

2 Aleluja. Voditelj Izraelove hiše, ki si Mojzesu na Sinaju dal zapovedi, 
pridi in nas s povzdignjeno roko reši! Aleluja. 

3 Aleluja. Korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom, 
pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj! Aleluja. 

4 Aleluja. Ključ Davidov, ki odpreš vrata večnega kraljestva, 
pridi in reši iz ječe jetnika, ki sedi v temi! Aleluja. 

5 Aleluja. Vzhajajoči, svit večne luči in sonce pravice, 
pridi in razsvetli nje, ki sedijo v temi in smrtni senci! Aleluja. 

6 Aleluja. Kralj narodov in vogelni kamen Cerkve, 
pridi in reši človeka, ki si ga iz prsti naredil! Aleluja. 

7 Aleluja. Emanuel, naš kralj in zakonodavec, 
pridi in nas reši. Gospod, naš Bog! Aleluja. 



BOŽIČNI CAS 
29. d e c e m b e r 

Peti dan božične osmine 

Berilo: LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA JE VIR BOŽJE LUCI 
1 Jan 2, 3—11. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

^po tem vemo, da poznamo Jezusa, 
če spolnjujemo njegove zapovedi. 

*Kdor pravi: 
»Poznam ga«, pa njegovih zapovedi ne spolnjuje, 
je lažnik in v njem ni resnice. 

^ Kdor pa njegovo besedo spolnjuje, 
v tem je resnično božja ljubezen dovršena. 
Po tem spoznamo, da smo v njem. 

"Kdor pravi, da v njem ostane, 
mora tudi sam tako živeti, kakor je on živel. 

'Preljubi, ne pišem vam nove zapovedi, 
ampak staro zapoved, ki ste jo imeli od začetka. 
Stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali. 

' Z druge strani pa vam pišem novo zapoved, 
ki je resnična v njem in v vas, 
ker tema izginja in resnična luč že sveti. 

'Kdor pravi, da je v luči, pa svojega brata sovraži, 
je še zdaj v temi. 

"Kdor svojega brata ljubi, 
ostane v luči in v njem ni spotike. [> 
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^ Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, 
dokler ne bo videl Gospodovega Maziljenca. 

" Prišel je po navdihnjen ju v tempelj. 

Ko so starši prinesli dete Jezusa, 
da bi zanj storili po običaju postave, 

^ ga je tudi on vzel v naročje, 
zahvalil Boga in rekel: 

^ »Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika 
po svoji besedi v miru: 

^ kajti moje oči so videle tvoje zveličan je, 
'̂ ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: 

'^luč v razsvetljenje poganov 
in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« 

^̂  Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, 
kar se je o njem govorilo. 

" Simeon jih je blagoslovil 
in rekel Mariji, njegovi materi: 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu 
in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo, 

^'in tvojo lastno dušo bo presunil meč, 
da se razodenejo misli iz mnogih src.« 
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" Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi 
in hodi v temi in ne ve, kam gre, 
ker mu je tema oslepila oči. 

PSALM 95 (1—2a. 2b—3. 5b—6) 

O d p e v : Veselijo naj se nebesa in zemlja. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
poj te Gospodu vse dežele! 
Poj te Gospodu, slavite njegovo ime. Odpev. 

Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje, 
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi, 
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi! Odpev. 

Gospod je ustvaril nebesa, 
veličastvo in dostojanstvo stopata pred njim, 
moč in sijaj napolnjujeta njegovo svetišče. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: JEZUS JE LUC V RAZSVETLJENJE 
POGANOV 

Lk 2, 22—35. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

^Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, 
so prinesli Jezusa njegovi starši v Jeruzalem, 
da bi ga postavili pred Gospoda, 

^̂  kakor je pisano v Gospodovi postavi: 
»Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu«, 

*• in da bi dali v daritev »dve grlici ali dva golobčka«, 
kakor je rečeno v Gospodovi postavi. 

" In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; 
bil je pravičen in bogaboječ in je pričakoval Izraelovo tolažbo 
in Sveti Duh je bil z njim. 
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30. d e c e m b e r 
šesti dan božične osmine 

Berilo: SPOLNJEVANJE BOŽJE V O U E VODI V VEČNO 
ŽIVLJENJE 

1 Jan 2, 12—17. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

"Pišem vam, otroci, 
ker so vam zaradi Jezusovega imena grehi odpuščeni. 

*̂  Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, 
ki je od začetka. 
Pišem vam, mladeniči, ker ste premagali hudobo. 

"Pisal sem vam, otroci, ker ste spoznali Očeta. 
Pisal sem vam, očetje, ker ste spoznali njega, 
ki je od začetka. 
Pisal sem vam, mladeniči, ker ste močni 
in je božja beseda v vas in ste premagali hudobo. 

" Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. 
Ce kdo ljubi svet, ni v njem Očetove ljubezni. 

' 'Zakaj, kar koli je na svetu, 
poželenje mesa in poželenje oči in napuh življenja, 
ni od Očeta, ampak od sveta. 

" In svet prejde in njegovo poželenje; 
kdor pa spolnjuje božjo voljo, ostane vekomaj. 

PSALM 95 (7—8a. 81>—9. 10) 
O d p e v : Veselijo naj se nebesa In zemlja. 

Dajte Gospodu, ljudski rodovi, 
dajte Gospodu slavo in moč, 
dajte Gospodu slavo njegovega imena! Odpev. 
Prinesite darov in stopite v njegove dvore, 
molite Gospoda v svetem okrasju, 
naj vsa zemlja drhti pred njim! Odpev. 
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Govorite med narodi: Gospod kraljuje, 
utrdil je svet, ki ne omahne, 
vladal bo ljudstva po pravici. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: PREROKINJA ANA RAZGLAŠA JEZUSA 
Lk 2, 36—40. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

^ Tisti čas je bila neka prerokinja Ana, 
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. 
Potem ko je preživela z možem sedem let od svojega devištva, 

^ ĵe bila vdova do štiriinosemdesetih let; 
ona ni zapuščala templja, 
ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. 

^ In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga 
ter o njem pripovedovala vsem, 
ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu. 

^'Ko so izvršili vse po Gospodovi postavi, 
so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. 

^Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, 
in božja milost je bila z njim. 
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31. d e c e m b e r 
Sedmi dan božične osmine 

Berilo: BOG NAM RAZODEVA VSO SKRIVNOST 
1 Jan 2,18—21. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

" Otročiči, 
poslednja ura je in, kakor ste slišali, 
da pride antikrist, 
je tudi zdaj vstalo mnogo antikristov; 
iz tega spoznavamo, da je poslednja ura. 

" Izmed nas so izšli, toda niso bili od nas. 
Kajti ko bi bili od nas, bi bili ostali z nami; 
pa niso, da se na njih razodene, da niso vsi od nas. 

^Vi pa imate maziljenje od Svetega in veste vse. 
'̂ Nisem vam pisal, kakor bi ne poznali resnice, 
marveč ker jo poznate 
in veste, da nobena laž ni iz resnice. 

PSALM 95 (1—2a. 11—12. 13) 
O d p e v : Veselijo naj se nebesa in zemlja. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
pojte Gospodu, vse dežele! 
Poj te Gospodu, slavite njegovo ime. Odpev. 
Veselijo naj se nebesa in zemlja, 
šumi naj morje in kar ga napolnjuje, 
veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Odpev. 
Naj se raduje vse drevje v gozdu 
pred Gospodom, ker pride sodit zemljo; 
sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: BESEDA JE MESO POSTALA 
Jan 1, 1—18. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

' V začetku je bila Beseda 
in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog. 

^Ta je bila v začetku pri Bogu. 
'Vse je po njej nastalo 

in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega. 
*V njej je bilo življenje 

in življenje je bilo luč ljudi 
Mn luč sveti v temi in tema je ni sprejela. 

*Bil je človek, ki ga je Bog poslal, 
ime mu je bilo Janez. 

'Ta je prišel v pričevanje, 
da je pričeval o luči, 
da bi vsi po njem vero sprejeli. 

*Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 
'Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, 

je prihajala na svet. 
'"Na svetu je bil in svet je po njem nastal 

in svet ga ni spoznal. 
" v svojo lastnino je prišel, 

in njegovi ga niso sprejeli. 

"Vsem, kateri so ga sprejeli, 
pa je dal pravico, da postanejo božji otroci; 
njim, ki vanj verujejo, 

"ki se niso rodili iz krvi 
ne iz poželenja mesa ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. [> 
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" In Beseda se je učlovečila in se naselila med nami; 
in videli smo njeno slavo, 
slavo kakor edinorojenega od Očeta, 
polna milosti in resnice. 

"Janez je pričeval o njej in klical: 
»Ta je bil, o katerem sem rekel: 
On, ki pride za menoj, je pred menoj, 
ker je bil prej ko jaz.« 

'* Iz njegove polnosti smo vsi prejeli, 
milost na milost; 

"postava je bila dana po Mojzesu, 
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. 

''Boga ni nikoli nihče videl; 
edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, 
on je povedal. 

2. j a n u a r 

Berilo: BOŽJE RAZODETJE NAJ OSTANE V NAS 
1 Jan 2, 22—28. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

"Kdo je lažnik, če ne tisti, 
ki trdi, da Jezus ni Kristus? 
Tisti je antikrist, ki taji Očeta in Sina. 

"Kdor koli taji Sina, tudi Očeta nima; 
kdor priznava Sina, ima tudi Očeta. 

^Kar ste vi slišali v začetku, naj v vas ostane. 
Če ostane v vas, kar ste slišali v začetku, 
boste ostali tudi vi v Sinu in v Očetu. 

"To je obljuba, ki nam jo je sam obljubil: 
večno življenje. 
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^To sem vam zapisal glede onih, ki vas zapeljujejo. 
" In vi — maziljenje, ki ste ga od njega prejeli, 

ostane v vas in vam ni treba, da bi vas kdo učil: 
marveč, kakor v£is o vsem uči njegovo maziljenje, 
to je tudi resnično in ni laž; 
kakor vas je poučilo, v njem ostanite. 

^ In zdaj, otročiči, ostanite v njem, 
da bomo, ko se prikaže, imeli zaupanje 
in ne bomo osramočeni pred njim ob njegovem prihodu. 

PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4) 
O d p e v : Vsa zemlja bo videla božjo zmago. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 
Gospod je naznanil svojo zmago, 
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. 
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. Odpev. 

Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: JANEZ KRSTNIK PRIČUJE O JEZUSU 
Jan 1,19—28. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

"To je pričevanje Janeza Krstnika, 
ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema 
duhovnikov in levitov, da so ga vprašali: »Kdo si ti?« 

^"Priznal je in ni tajil; priznal je: »Jaz nisem Kristus.« 
^'In vprašali so ga: »Kaj torej? Si Elija?« 

Rekel je: »Nisem.« 
»Si li prerok?« 
Odgovoril je: »Ne.« 

^ Rekli so mu torej: »Kdo pa si? 
Da damo odgovor tem, ki so nas poslali. 
Kaj praviš sam o sebi?« 

''Rekel je: 
»Jaz sem glas vpijočega v puščavi: 
Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« 

"Ti, ki so bili poslani, pa so bili izmed farizejev. 
" Vprašali so ga in mu rekli: 

»Kaj torej krščuješ, če nisi ti ne Kristus ne Elija ne prerok?« 
"Janez jim je odgovoril: 

»Jaz krščujem z vodo; 
sredi med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate, 

"ta, ki pride za menoj in jaz nisem vreden, 
da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.« 

^To se je zgodilo v Betaniji, onstran Jordana, 
kjer je Janez krščeval. 

Kjer praznujejo Gospodovo razglašenje v nedeljo med 2. in 8. januarjem, 
berejo po prazniku berila, ki so določena za dneve od 7. do 12. januarja 
(str. 89 sL), naslednja pa odpadejo. 
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3. j a n u a r 

Berilo: KDOR OSTANE V KRISTUSU, NE GREŠI 
1 Jan 2, 29; 3,1—6. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
^'ako veste, da je Kristus pravičen, 

spoznajte, da je tudi vsak, ki ravna pravično, rojen iz njega. 
' Poglejte, kakšno ljubezen nam je skazal Oče, 

da se imenujemo in smo božji otroci. 
Zaradi tega nas svet ne pozna, ker njega ni spoznal. 

^ Preljubi! 
Zdaj smo božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo. 
Vemo, da bomo njemu podobni, ko se prikaže, 
ker ga bomo gledali, kakršen je. 

^Vsakdo, ki ima to upanje vanj, 
se očiščuje, kakor je on čist. 

* Vsakdo, ki dela greh, dela tudi nepostavno, 
in greh je nepostavnost. 

' In veste, da je on prišel, da bi grehe odvzel, 
in greha na njem ni. 

*Kdor v njem ostane, ne greši. 
Kdor pa greši, ga ni videl in ne spoznal. 

PSALM 97 (1. 3cd—4. 5—6) 

O d p e v : Vsa zemlja bo videla božjo zmago. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 
Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. C> 
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Poj te Gospodu ob spremljavi harfe, 
z godbo in glasnim petjem, 
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi, 
radujte se vpričo kralja Gospoda! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: GLEJTE, JAGNJE BOŽJE 
Jan 1,29—34. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
^''Drugega dne je Janez Krstnik videl Jezusa, 

ko je prihajal k njemu, in je rekel: 
»Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. 

"Ta je tisti, o katerem sem rekel: 
Za menoj pride mož, ki je pred menoj; 
zakaj bil je prej ko jaz. 

" In jaz ga nisem poznal, ali da se razodene Izraelu, 
zato sem jaz prišel in krščujem z vodo.« 

" In Janez je pričeval: 
»Videl sem Duha, ki je prihajal kakor golob z neba in ostal 

na njem. 
^ In jaz ga nisem poznal; 

ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: 
,Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati na njem, 
ta je, kateri krščuje s Svetim Duhom.' 

^ In jaz sem videl in sem priča, da je ta božji Sin.« 
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4. j a n u a r 

Berilo: KDOR JE ROJEN IZ BOGA, NE DELA GREHA 
1 Jan 3, 7—10. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

' Otročiči, 
nihče naj vas ne zavaja. 
Kdor dela pravico, je pravičen, kakor je Bog pravičen. 

'Kdor dela greh, je iz hudiča; 
kajti hudič greši od začetka. 
Zato je prišel božji Sin, da bi razdejal hudičeva dela. 

'Kdor je rojen iz Boga, ne dela greha, 
ker njegovo seme ostane v njem; 
in ne more grešiti, ker je rojen iz Boga. 

^"Po tem se spoznajo božji otroci in hudičevi otroci. 
Nobeden ni iz Boga, kdor ne dela pravice 
in ne ljubi svojega brata. 

PSALM 97 (1. 7—8. 9) 

O d p e v : Vsa zemlja bo videla božjo zmago. 

Pojte Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 
Buči naj morje in kar ga napolnjuje, 
vesoljni svet in njegovi prebivalci! 
Reke naj ploskajo, 
tudi gore naj se radujejo. Odpev. 

Pred Gospodom, ker pride, 
ker pride vladat zemljo. 
Vladal bo svet v pravičnosti 
in ljudstva po pravici. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: JANEZOVA UČENCA ODKRIJETA 
ODREŠENIKA 

Jan 1, 35—42. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

^̂  Tisti čas je Janez (Krstnik) stal (ob Jordanu) 
in z njim dva izmed njegovih učencev; 

^ ko se je ozrl v mimo gredočega Jezusa, je rekel: 
»Glejte, Jagnje božje!« 

^̂  Njegove besede sta slišala ona dva učenca in sta šla 
za Jezusom. 

^̂  Jezus pa se obrne in ko ju vidi, da gresta za njim, 
jima reče: »Kaj iščeta?« 
Odgovorita mu: »Rabi (kar pomeni učenik), kje stanuješ?« 

''Reče jima: »Pridita in poglejta.« 
Šla sta in videla, kje stanuje, 
in sta tisti dan ostala pri njem. 
Bilo je okrog desete ure. 

^Eden izmed dveh, ki sta od Janeza slišala in šla za njim, 
je bil Andrej, brat Simona Petra. 

*' Ta najde najprej svojega brata Simona in mu reče: 
»Našli smo Mesija« (kar pomeni Kristus — Maziljenec). 

*̂  In privedel ga je k Jezusu. 
Jezus se nanj ozre in reče: 
»Ti si Simon, Janezov sin: 
ti se boš imenoval Kefa«, kar pomeni Peter-Skala. 
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5. j a n u a r 

Berilo: UUBEZEN DO BRATOV POGOJ ZA ŽIVLJENJE 
IZ BOGA 

1 Jan 3,11—21. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
" to je oznanilo, ki ste ga slišali od začetka, 

da se ljubimo med seboj. i 
"Ne, kakor je bil Kajn iz hudobe in je ubil svojega brata. 

Zakaj ga je ubil? 
Ker so bila njegova dela hudobna, bratova pa pravična. 

*̂  Ne čudite se, bratje, ako vas svet sovraži. 
" Vemo, da smo iz smrti prešli v življenje, ker ljubimo brate; 

kdor ne ljubi, ostane v smrti. 
*^Vsak, kdor brata sovraži, je ubijalec, 

in veste, da noben ubijalec nima v sebi večnega življenja. 
'" Na tem smo spoznali ljubezen, 

da je on dal življenje za nas; 
tudi mi smo dolžni dati življenje za brate. 

"Kdor ima premoženje sveta in vidi brata v pomanjkanju, 
pa svoje srce pred njim zapre, 
kako more biti v njem božja ljubezen? 

'"Otročiči moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, 
ampak v dejanju in resnici. 

" Iz tega bomo spoznali, da smo iz resnice: 
in potolažili bomo pred njim svoja srca; 

™ kajti če nas naše srce obsoja, 
je vendar Bog večji od našega srca in ve vse. 

'̂ Preljubi, če nas naše srce ne obsoja, 
imamo zaupanje v Boga. 
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PSALM 99 (2. 3. 4. 5) 

O d p e v : Pojte Bogu vse dežele! 

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele, 
služite Gospodu z veseljem! 
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo! Odpev. 

Vedite, Gospod je Bog: 
on nas je naredil in mi smo njegovi, 
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše. Odpev. 

Vstopite skoz njegova vrata s hvalnim petjem, 
v njegove dvore s hvalnicami; 
slavite ga, blagrujte njegovo imel Odpev! 

Zakaj dober je Gospod, 
vekomaj traja njegovo usmiljenje 
in od roda do roda njegova zvestoba. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: NATANAEL IZPOVE VERO V JEZUSA 
Jan 1, 43—51. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
*'Tisti čas je hotel Jezus oditi v Galilejo, 

pa dobi Filipa in mu reče: 
»Hodi za menoj!« 

**Bil je to Filip iz Betsajde, Andrejevega in Petrovega mesta. 
*'Filip dobi Natanaela in mu reče: 

»Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi 
in preroki: Jezusa, Jožefovega sina, iz Nazareta. 

** Natanael mu reče: 
»Iz Nazareta more biti kaj dobrega?« 
Filip mu reče: 
»Pridi, in poglej.« 

*^Ko Jezus vidi, da prihaja k njemu Natanael, reče o njem: 
»Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 
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**Natanael ga vpraša: 
»Od kod me poznaš?« 
Jezus mu odgovori: 
»Preden te je Filip poklical, 
ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl.« 

*'Natanael mu pravi: 
»Učenik, ti si božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 

"Jezus mu odgovori: 
»Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, 

veruješ? 
Še kaj večjega ko to boš videl.« 

" In reče mu: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Videli boste nebo odprto 
in božje angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim.« 

6. j a n u a r 
(kjer prEiznujejo Gospodovo razglašenje v nedeljo 7. ali 8. januarja) 

Berilo: DUH IN VODA IN KRI PRIČUJEJO O KRISTUSU 
1 Jan 5, 5—13. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
' kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, 

da je Jezus božji Sin? 
*Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; 

ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. 
Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. 

^ Trije so, ki pričujejo: 
'Duh in voda in kri, in ti trije so eno. 
'Če sprejemamo že človeško pričevanje, 
je božje pričevanje večje; O 

6» 
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kajti božje pričevanje je v tem, 
da je pričeval o svojem Sinu. 

'"Kdor veruje v božjega Sina, ima pričevanje v sebi. 
Kdor Bogu ne veruje, ga je postavil na laž, 
ker ni veroval v pričevanje, 
s katerim je Bog pričeval o svojem Sinu. 

" To je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje 
in je to življenje v njegovem Sinu. 

"Kdor ima Sina, ima življenje. 
Kdor nima božjega Sina, nima življenja. 

"Vam, ki verujete v ime božjega Sina, sem to napisal, 
da bi vedeli, da imate večno življenje. 

PSALM 147 (12—13. 14—15. 19—20) 

O d p e v : Hvali, Jeruzalem, Gospoda! 

ali: Aleluja. 

Hvali, Jeruzalem, Gospoda, 
hvali svojega Boga, o Sion! 
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat, 
blagoslovil tvoje otroke v tebi. Odpev. 

Dal je mir tvojim pokrajinam, 
z najboljšo pšenico te hrani. 
Pošilja svoje ukaze na zemljo, 
hitro teče njegova beseda. Odpev. 

Oznanil je Jakobu svojo besedo, 
svoje zakone in zapovedi Izraelu. 
Ni storil tako nobenemu narodu, 
svojih zapovedi jim ni razodel. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: TI SI MOJ UUBLJEIMI SIN 
Mr 1, 6b—11. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

Tisti čas je Janez oznanjal: 
^ »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, 
da bi se sklonil pred njim 
in odvezal jermen njegovega obuvala. 

*Jaz sem vas krstil z vodo, 
on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 

'Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji 
in se je dal Janezu krstiti v Jordanu. 

"Ko je stopal iz vode, je videl odpirajoča se nebesa 
in Duha, ki je kakor golob prihajal nadenj 
ter ostal na njem; 

" in zaslišal se je glas iz nebes: 
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« 

7. j a n u a r 
(kjer praznujejo Gospodovo razglašenje v nedeljo 8. januarja) 

Berilo: BOG USLIŠUJE VSE NAŠE PROŠNJE 
1 Jan 5,14—21. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

'^to je zaupanje, ki ga imamo v božjega Sina, 
da nas usliši, če kaj prosimo po njegovi volji. 

" Če vemo, da nas usliši, kar koli ga prosimo, 
vemo, da imamo, kar smo ga zaprosili. [> 



86 7. januar 

"Ce kdo svojega brata opazi, 
da stori greh, ki ni za smrt, 
naj prosi in dal mu bo življenje, 
njim, ki ne grešijo za smrt. 
Je greh, ki je za smrt: o tem ne pravim, naj prosi zanj. 

" Vsaka krivica je greh; in je greh, ki ni za smrt. 
"Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši; 

iz Boga rojeni se namreč varuje 
in hudič se ga ne dotakne. 

" Vemo, da smo iz Boga, in ves svet tiči v zlu. 
^Vemo, da je božji Sin prišel in nam dal raziunnost, 

da spoznavamo resničnega Boga in smo v Resničnem, 
v njegovem Sinu Jezusu Kristusu; 
ta je resničen, Bog in večno življenje. 

" Otročiči, varujte se malikov! 

PSALM 149 (1—2. 3—4. 5.6a.9b) 

O d p e v : Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

ali: Aleluja. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih! 
Izrael naj se veseli svojega stvarnika, 
sionski sinovi svojega kralja. Odpev. 

Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom, 
z bobnom in citrami naj mu igrajo! 
Gospod ljubi svoje ljudstvo, 
ponižne venca z zmago. Odpev. 

Sveti naj se radujejo v njegovi slavi, 
naj se veselijo v svojih domovih; 
božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih: 
to je v slavo vsem njegovim svetim. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 88. 

Evangelij: JEZUSOV PRVI CUDEŽ V KANI 

Jan 2, 1—12. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

' V Kani galilejski je bila svatba 
in Jezusova mati je bila tam. 

^ Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus 
in njegovi učenci. 

^ Ko je vino pošlo, reče Jezusu njegova mati: 
»Vina nimajo.« 

"Jezus ji odgovori: 
»Kaj je meni in tebi, žena? Moja ura še ni prišla.« 

^ Njegova mati reče strežnikom: 
»Kar koli vam poreče, storite!« 

" Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja 
šest kamnitih vrčev, 
ki so držali po dve ali tri mere. 

^ Jezus reče strežnikom: 
»Napolnite vrče z vodo.« 
In napolnili so jih do vrha. 

*Nato jim reče: 
»Zajemite zdaj in nesite starešini.« 
In nesli so. 

'Ko je pa starešina pokusil vodo, ki je postala vino, 
in ni vedel, od kod je, 
— strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli — 
pokliče ženina in mu reče: 

'" »Vsak človek daje najprej dobro vino 
in, ko se napijejo, tedaj slabše. » 
Ti si pa dobro vino do zdaj prihranil.« t> 



88 Aleluja 

"Tako je v Kani galilejski storil Jezus prvi čudež 
in razodel svoje veličastvo — 
in njegovi učenci so verovali vanj. 

"Zatem je šel v Kafamaum in z njim njegova mati, 
njegovi bratje in njegovi učenci, 
in so tam ostali nekaj dni. 

ALELUJA ZA BOŽIČNE DELAVNIKE PRED 
RAZGLAŠENJEM 

1 Aleluja. Beseda je meso postala in med nami prebivala; 
kateri so ga sprejeli, jim je dal pravico, 
da postanejo božji otroci. Aleluja. 

2 Aleluja. Mnogokrat in na mnogotere načine 
je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih, 
slednjič, te dni, nam je govoril po Sinu. Aleluja. 

3 Aleluja. Zasvetil nam je sveti dan; 
pridite, narodi, in molite Gospoda; 
danes je prišla na svet velika luč. Aleluja. 

Berila, ki so določena za dneve od 7. do 12. januarja, beremo ob delavnikih 
po prazniku Gospodovega razglašenja, tudi če ga prenesemo na nedeljo, a le 
do prihodnje sobot^. V ponedeljek po nedelji, na katero obhajamo praznik 
Jezusovega krsta, pa začnemo brati berila za navadne delavnike, ki so v po
sebni knjigi beril za navadne delavnike. 
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7. j a n u a r a l i p o n e d e l j e k p o r a z g l a š e n j u 

Berilo: DUHOVE JE TREBA PRESKUŠATI 
1 Jan 3, 22—24; 4.1—6. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
^^kar koli prosimo, prejmemo od Boga, 

ker spolnjujemo njegove zapovedi 
ter delamo, kar mu je všeč. 

^ To je njegova zapoved, 
da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa 
in da se med seboj ljubimo, 
kakor nam je zapovedal. 

"Kdor spolnjuje njegove zapovedi, ostane v njem. 
In po tem spoznamo, da je v nas po Duhu, ki nam ga je dal. 

* Preljubi, ne verjemite vsakemu duhu, 
temveč duhove preskušajte, ali so od Boga; 
kajti veliko krivih prerokov je šlo v svet. 

^Po tem spoznate božjega duha: 
sleherni duh, ki priznava, 
da je Jezus Kristus prišel v telesu, je od Boga, 

^in noben duh, ki Jezusa ne priznava, ni od Boga. 
To je duh antikrista, o katerem ste slišali, da pride 
in je že zdaj na svetu. 

^Vi ste iz Boga in ste jih premagali, 
ker je večji ta, ki je v vas, kakor tisti, ki je na svetu. 

'Oni so od sveta, zato govorijo posvetno in svet jih posluša. 
*Mi smo iz Boga. 

Kdor pozna Boga, nas posluša, 
kdor ni iz Boga, nas ne posluša. 
Iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote. 
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PSALM 2 (7—8. 10—11) 

O d p e v : Dam ti narode v dediščino. 

Oznanil bom Gospodov sklep: 
Gospod mi je rekel: »Moj sin si ti, danes sem te rodil. 
Zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino 
in meje zemlje v tvojo lastnino.« Odpev. 

Zdaj, kralji, spoznajte, 
vladarji zemlje, dajte se poučiti! 
Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, 
s trepetom se mu klanjajte! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 101. 

Evangelij: NEBEŠKO KRALJESTVO JE BLIZU 
Mt 4, 12—17. 23—25. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

"Ko je Jezus slišal, da so Janeza Krstnika vrgli v ječo, 
se je umaknil v Galilejo. 

*̂  Zapustil je Nazaret in prišel v Kafamaum, 
ki je ob morju, v Zabulonovi in Nčftalijevi pokrajini, 
in se je tam nastanil. 

" Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, 
ki pravi: 

" ,Zemlja Zabulonova in zemlja Nčftalijeva, 
ob potu k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja, 

''ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; 
njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, 
je zasvetila luč.' 

" Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: 
»Spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo.« 

"Jezus je hodil po vsej Galileji, 
učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. 
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Ozdravljal je vsakršno bolezen 
in vsakršno slabost med ljudstvom. 

"Glas o njem se je razširil po vsej Siriji: 
prinesli so k njemu vse bolnike 
z različnimi boleznimi in mukami, 
obsedene in mesečne in mrtvoudne, in jih je ozdravil. 

" Spremljale so ga velike množice iz Galileje. ^^ 
in Deseteromestja in Jeruzalema in Judeje j/onkraj Jordana. 

8. j a n u a r a l i t o r e k p o r a z g l a š e n j u 

Berilo: BOG JE LJUBEZEN 
1 Jan 4, 7—10. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
' Preljubi, 

ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga; 
in vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. 

^Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, 
kajti Bog je ljubezen. 

'V tem se je razodela božja ljubezen do nas, 
da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, 
da bi mi po njem živeli. 

"V tem je ljubezen: 
ne, da smo mi ljubili Boga, 
temveč, da je on nas ljubil 
in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. 

PSALM 71 (1—2. 3-^ab. 7—8) 
O d p e v : Vsi narodi ti bodo služili. 

O Bog, daj kralju, da bo sodil 
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! 
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo 
in tvoje ponižne po pravici. Odpev. [> 
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Gore, prinesite mir ljudstvu 
in griči pravičnost. 
Varoval bo ponižne med ljudstvom, 
pomagal sinovom ubožcev. Odpev. 

V njegovih dneh bo cvetela pravičnost 
in obilnost miru v svitu lune. 
Gospodoval bo od morja do morja, 
od velereke do kraja zemlje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 101. 

Evangelij: JEZUS POMNOŽI KRUH, DA SE RAZODENE 
KOT PREROK 

Mr 6, 34—44. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
^ Tisti čas je Jezus zagledal veliko množico; 

zasmilili so se mu, 
ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, 
in jih je začel mnogokaj učiti. 

^^Ko je bilo že pozno, so stopili k njemu njegovi učenci 
in rekli: 

»Samoten je ta kraj in ura že pozna. 
'*Odpiisti jih, naj odidejo v bližnje pristave in vasi 

in si kupijo kaj jesti.« 
"Odgovoril jim je: »Dajte jim vi jesti.« 

Rečejo mu: 
»Ali naj gremo in kupimo kruha za dvesto denarjev 
ter jim damo jesti?« 

'* On jim reče: 
»Koliko hlebov imate? Pojdite in poglejte!« 
Poizvedo in pravijo: »Pet in dve ribi.« 

'̂ Velel jim je, naj vse po skupinah razposadijo po zeleni travi. 
^ In sedli so, skupina za skupino, po sto in po petdeset. 
** In vzel je tistih pet hlebov in dve ribi, 

se ozrl v nebo, blagoslovil in razlomil hlebe 
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in dajal učencem, da bi polagali prednje; 
tudi obe ribi je razdelil vsem. 

*^ In vsi so se najedli do sitega. 
*^ Nato so pobrali koščke, dvanajst polnih košev, in nekaj od rib. 
^Teh, ki so jedli kruh, pa je bilo pet tisoč mož. 

9. j a n u a r a l i s r e d a p o r a z g l a š e n j u 

Berilo: BOG OSTANE V TISTIH, KI SE LJUBIJO 
1 Jan 4,11—18. 
Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

" Preljubi, 
če nas je Bog tako ljubil, 
smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. 

"Boga ni nikoli nihče videl; 
ako se med seboj ljubimo, je Bog v nas 
in je njegova ljubezen v nas popolna. 

" Iz tega spoznamo, da smo v njem in on v nas, 
ker nam je dal od svojega Duha. 

"Videli smo in pričujemo, 
da je Oče poslal Sina svetu za odrešenika. 

"Kdor koli prizna, da je Jezus božji Sin, 
je Bog v njem in on v Bogu. 

'* In mi smo spoznali ter se prepričali o ljubezni, 
ki jo ima Bog do nas. 
Bog je ljubezen in, kdor ostane v ljubezni, 
ostane v Bogu in Bog ostane v njem. 

" S tem je v nas ljubezen dovršena, 
da imamo zaupanje za dan sodbe; 
zakaj, kakršen je on, taki smo tudi mi na tem svetu. 

" Strahu ni v ljubezni, 
temveč popolna ljubezen prežene strah; 
kajti strah je združen z muko, 
a kdor se boji, se ni spopolnil v ljubezni. 
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PSALM 71 (1—2. 10—11. 12—13) 
O d p e v : Vsi narodi ti bodo služili. 

O Bog, daj kralju da bo sodil 
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! 
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo 
in tvoje ponižne po pravici. Odpev. 
Kralji iz Tarsa in otokov bodo dajali darila 
kralji iz Sabe bodo prinašali darove. 
Vsi kralji se mu bodo klanjali, 
vsi narodi mu bodo služili. Odpev. 
Rešil bo ubožca, ki kliče k njemu, 
in bednega, ki nima pomočnika. 
Usmilil se bo slabotnega siromaka, 
rešil bo življenje ubogim. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 101. 

Evangelij: JEZUS HODI VPRICO UČENCEV PO MORJU 
Mr 6, 45—52. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
Takoj ko je bilo pet tisoč mož nasičenih, 

*'je Jezus naročil svojim učencem, naj stopijo v čoln 
in se odpeljejo na drugo stran proti Betsajdi, 
sam pa je medtem razpuščal množico. 

^In ko jih je odslovil, je šel na.goro molit. 
*̂ Ko se je zvečerilo, je bil čoln sredi morja, 

on sam pa na suhem. 
^ In ko je videl, kako se mučijo z veslanjem, 

veter jim je bil namreč nasproten, 
je okoli četrte nočne straže prišel k njim, 
hodeč po morju, in hotel mimo njih. 

^Ko pa so ga ti videli hoditi po morju, 
so menili, da je prikazen, in so zavpili; 

'^vsi so ga namreč zagledali in se prestrašili. 
On pa jih je takoj nagovoril in jim rekel: 
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»Brez skrbi bodite; jaz sem, ne bojte se!« 
" Stopil je k njim v čoln in veter je nehal. 
^̂  Oni pa so bili kar iz sebe, 

zakaj ob čudežu s hlebi še niso prišli k spoznanju, 
njih srce je bilo še zaslepljeno. 

10. j a n u a r a l i č e t r t e k p o r a z g l a š e n j u 

Berilo: KDOR UUBI BOGA, LJUBI TUDI BRATA 
1 Jan 4, 19—21; 5, 1 - ^ . 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
"Boga ljubimo, ker nas je on prej ljubil. 
^Ako kdo pravi: »Ljubim Boga«, 

pa sovraži svojega brata, je lažnik. 
Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, 
kako more ljubiti Boga, ki ga ni videl? 

'̂ To zapoved imamo od njega, 
da kdor ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. 

'Vsakdo, ki veruje, da je Jezus — Kristus, 
je rojen iz Boga; 
in vsakdo, ki ljubi roditelja, 
ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. 

^ Iz tega spoznavamo, da ljubimo božje otroke, 
če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. 

^ Zakaj v tem je božja ljubezen, 
da spolnjujemo njegove zapovedi. 
In njegove zapovedi niso težke. 

* Zakaj, vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. 
In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. 
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PSALM 71 (1—2. 14.15bc. 17) 

O d p e v : Vsi narodi ti bodo služili. 

O Bog, daj kralju da bo sodil 
in kraljevemu sinu svojo pravičnost! 
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo 
in tvoje ponižne po pravici. Odpev. 

Krivice in nasilja jih bo osvobodil, 
njihova kri bo pred njim dragocena; 
zanj bodo neprenehoma molili 
in ga vedno blagoslavljali. Odpev. 

Njegovo ime bo blagoslovljeno na veke, 
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce. 
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji, 
vsi narodi ga bodo blagrovali. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 101. 

Evangelij: NA JEZUSU SE SPOLNJUJE SVETO PISMO 
Lk 4,14—22a. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
'̂  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 oproščeiije 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. 
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'̂ 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. 

11. j a n u a r a l i p e t e k p o r a z g l a š e n j u 

Berilo: DUH IN VODA IN KRI PRIČUJEJO O KRISTUSU 
1 Jan 5, 5—13. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
' kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, 

da je Jezus božji Sin? 
*Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; 

ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. 
Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. 

^ Trije so, ki pričujejo: 
^Duh in voda in kri, in ti trije so eno. 
' Če sprejemamo že človeško pričevanje, 

je božje pričevanje večje; 
kajti božje pričevanje je v tem, 
da je pričeval o svojem Sinu. 

"Kdor veruje v božjega Sina, ima pričevanje v sebi. 
Kdor Bogu ne veruje, ga je postavil na laž, 
ker ni veroval v pričevanje, 
s katerim je Bog pričeval o svojem Sinu. 

" To je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje 
in je to življenje v njegovem Sinu. 

"Kdor ima Sina, ima življenje. 
Kdor nima božjega Sina, nima življenja. 

" Vam, ki verujete v. ime božjega Sina, sem to napisal, 
da bi vedeli, da imate večno življenje. 
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PSALM 147 (12—13. 14—15. 19—20) 
O d p e v : Hvali, Jeruzalem, Gospoda! 

ali: Aleluja. 
Hvali, Jeruzalem, Gospoda, 
hvali svojega Boga, o Sion! 
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat, 
blagoslovil tvoje otroke v tebi. Odpev. 

Dal je mir tvojim pokrajinam, 
z najboljšo pšenico te hrani. 
Pošilja svoje ukaze na zemljo, 
hitro teče njegova beseda. Odpev. 

Oznanil je Jakobu svojo besedo, 
svoje zakone in zapovedi Izraelu. 
Ni storil tako nobenemu narodu, 
svojih zapovedi jim ni razodel. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 101. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBAVCA 
Lk 5,12—16. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

"Ko je bil Jezus v nekem mestu, 
je bil tam človek, poln gob. 
Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil: 
»Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« 

'̂  Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: 
»Hočem, bodi očiščen!« 
Takoj so mu gobe prešle. 

'*On sam mu je naročil, naj nikomur ne pravi, 
ampak »pojdi, pokaži se duhovniku 
ter prinesi za svoje očiščenje dar, 
kakor je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 

' 'Toda vedno bolj se je širil glas o njem 
in shajale so se velike množice, da bi ga poslušale 
in da bi jih ozdravljal od njihovih bolezni. 

' 'On se je pa umikal v samotne kraje in molil. 
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1 2 . - j a n u a r a l i s o b o t a p o r a z g l a š e n j u 

Berilo: BOG USLIŠUJE VSE NAŠE PROŠNJE 
1 Jan 5,14—21. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
^* to je zaupanje, ki ga imamo v božjega Sina, 

da nas usliši, če kaj prosimo po njegovi volji. 
" Če vemo, da nas usliši, kar koli ga prosimo, 

vemo, da imamo, kar smo ga zaprosili. 
" Če kdo svojega brata opazi, 

da stori greh, ki ni za smrt, 
naj prosi in dal mu bo življenje, 
njim, ki ne grešijo za smrt. 
Je greh, ki je za smrt: o tem ne pravim, naj prosi zanj. 

" Vsaka krivica je greh; in je greh, ki ni za smrt. 

"Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši; 
iz Boga rojeni se namreč varuje 
in hudič se ga ne dotakne. 

^'Vemo, da smo iz Boga, in ves svet tiči v zlu. 
^Vemo, da je božji Sin prišel in nam dal razumnost, 

da spoznavamo resničnega Boga in smo v Resničnem, 
v njegovem Sinu Jezusu Kristusu; 
ta je resničen, Bog in večno življenje. 

'̂ Otročiči, varujte se malikov! 

PSALM 149 (1—2. 3—4. 5.6a.9b) 

O d p e v : Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

ali: Aleluja. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih! 
Izrael naj se veseli svojega stvarnika, 
sionski sinovi svojega kralja. Odpev. 
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Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom, 
z bobnom in citrami naj mu igrajo! 
Gospod ljubi svoje ljudstvo, 
ponižne venca z zmago. Odpev. 

Sveti naj se radujejo v njegovi slavi, 
naj se veselijo v svojih domovih; 
božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih: 
to je v slavo vsem njegovim svetim. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 101. 

Evangelij: JANEZ KRSTNIK SE VESELI, DA JE PRIŠEL 
JEZUS 

Jan 3, 22—30. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
^ Tisti čas je prišel Jezus s svojimi učenci v pokrajino Judejo 

in je tam z njimi prebival in krščeval. 
" P a tudi Janez je krščeval v Enonu, blizu Salima, 

ker je bilo tam mnogo voda, 
in prihajali so ter se dajali krstiti; 

"Janez namreč še ni bil vržen v ječo. 
" Nastalo pa je prerekanje 

med Janezovimi učenci in nekim Judom zaradi očiščevanja. 
^Prišli so k Janezu ter mu rekli: 

»Učenik, tisti, ki je bil pri tebi onstran Jordana 
in ki si zanj pričal, glej, on krščuje in vse gre za njim.« 

"Janez pa je odgovoril: 
»Ne more si človek nič vzeti, če mu ni dano iz nebes. 

^Vi sami ste mi priče, da sem rekel: 
Jaz nisem Kristus, marveč sem poslan pred njim. 

^'Kdor ima nevesto, je ženin; 
ženinov prijatelj, ki stoji in ga posluša, 
pa se srčno veseli zaradi ženinovega glasu. 
To moje veselje je torej dopolnjeno. 

^On mora rasti, jaz pa se manjšati.« 



Aleluja 101̂  

ALELUJA ZA DELAVNIKE PO RAZGLAŠENJU 

1 Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč, 
in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Aleluja. 

2 Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva 
in ozdravljal vsakršno bolezen med ljudstvom. Aleluja. 

3 Aleluja. Gospod me je poslal oznanit blagovest ubogim, 
naznanit jetnikom oproščenje. Aleluja. 

4 Aleluja. Velik prerok je vstal med nami 
in Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja. 

5 Aleluja. Slava ti, Kristus, oznanjen narodom, 
slava ti, Kristus, v veri sprejet na svetu. Aleluja. 





POSTNI CAS 
P e p e l n i č n a s r e d a 

Prvo berilo: PRETRGAJTE SRCA IN NE OBLAČIL 
Joel 2, 12—18. 

Berilo iz knjige preroka Joela. 

'^Zdaj govori Gospod: 
Obrnite se k meni z vsem srcem, 
s postom in z jokom in s srčno bolečino! 

"Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil, 
vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu, 
zakaj milostljiv je in poln usmiljenja, 
počasen za jezo in bogat v milosti, 
pripravljen preklicati kazen. 

"Kdo ve, če se ne vrne, 
se usmili in pusti za seboj blagoslov, 
jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga? 

^̂  Dajte s trobento znak na Sionu! 
Zapovejte post, razglasite slovesni shod, 

"zberite ljudstvo, očistite srenjo, 
skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih; 
naj pride ženin iz svoje sobe in nevesta iz svoje spalnice! 

"Duhovniki, Gospodovi služabniki, naj jokajo med lopo in 
oltarjem! 

Naj govorijo: »Usmili se. Gospod, svojega ljudstva! 
Ne daj svoje dediščine v zasramovanje, 
da bi bili v posmeh narodom! [> 
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Zakaj bi govorili med ljudstvi: ,Kje je njihov Bog?'« 
" Tedaj se je Gospod vnel za svojo deželo, 

in se je usmilil svojega ljudstva. 

PSALM 50 (3—4. 5—6a. 12—13. 14.17) 

O d p e v : Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! Odpev. 
Svojo pregreho spoznavam 
in moj greh mi je vedno pred očmi. 
Zoper tebe samega sem grešil 
in, kar je zlo pred teboj, sem storil. Odpev. 

Cisto srce, o Bog, mi ustvari 
in duha stanovitnosti v meni obnovi! 
Ne zavrzi me izpred svojega obličja 
in svojega svetega duha mi ne odvzemi! Odpev. 

Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem 
in duha velikodušnosti v meni utrdi. 
Gospod, odpri moje ustnice 
in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo! Odpev. 

Drugo berilo: ZDAJ JE CAS SPREOBRNITVE 
2 Kor 5, 20—21; 6, 1—2. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
^namesto Kristusa smo poslani, 

kakor da Bog opominja po nas. 
Prosimo v imenu Kristusa: 
Spravite se z Bogom! 

" Njega, ki ni poznal greha, 
je za nas storil nosivca greha, 
da bi mi po njem postali božja pravičnost. 
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' Kot sodelavci vas pa tudi opominjamo, 
da božje milosti ne prejemate nepridoma. 

^ Pravi namreč: 
»Ob času milosti sem te uslišal 
in na dan rešitve sem ti pomagal.« 
Glejte, zdaj je čas milosti, 
glejte, zdaj je dan rešitve! 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: BOG VIDI SKRIVNO DOBROTO 
Mt 6, 1—6. 16—18. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
' Glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, 

da bi vas oni videli; 
sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih. 

'Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, 
kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, 
da bi jih ljudje hvalili. 
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. 

^ Kadar pa ti daješ miloščino, 
naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica, 

* da bo tvoja miloščina na skrivnem; 
in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 

'Kadar molite, ne bodite kakor hinavci; 
ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in uličnih vogalih, 
da se pokažejo ljudem. 
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. 

'Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata 
in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. 
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. |> 
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' 'Kadar se postite, ne bodite kakor čmerni hinavci; 
grdijo si namreč obraze, 
da bi ljudem pokazali, da se postijo. 
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. 

"Kadar se pa ti postiš, 
pomazili svojo glavo in si umij obraz, 

" da ne pokažeš ljudem, da se postiš, 
ampak svojemu Očetu, ki je na skrivnem. 
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 

Č e t r t e k p o p e p e l n i c i 

Berilo: SAMI IZBIRAMO ALI BLAGOSLOV 
ALI PREKLETSTVO 

5 Mojz 30, 15—20. 

Berilo iz pete Mojzesove knjige. 

Mojzes je govoril ljudstvu: 
"Glej, predložil sem ti danes življenje in srečo, 

smrt in nesrečo. 
'"Kar ti danes zapovedujem, je: 

Ljubi Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih, 
spolnjuj njegove zapovedi, zakone in naredbe! 
In živel boš in se množil, 
in Gospod, tvoj Bog, te bo blagoslavljal 
v deželi, ki greš vanjo, da jo prejmeš v last. 

'^Ako se pa tvoje srce odvrne in ne boš ubogal 
in se boš dal zapeljati, 
da bi molil druge bogove in jim služil, 

'^vam danes oznanjam, da boste gotovo preminuli; 
ne boste dolgo živeli v deželi, kamor greš čez Jordan, 
da jo prejmeš v last. 

"Danes kličem za pričo proti vam iiebo in zemljo: 
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predložil sem ti življenje in smrt, 
blagoslov in prekletstvo. 
Izvoli torej življenje, 
da boš živel ti in tvoj zarod! 

"Ljubi Gospoda, svojega Boga, 
poslušaj njegov glas in drži se njega! 
Kajti to je zate življenje in dolgotrajno bivanje v deželi, 
ki jo je Gospod s prisego obljubil dati tvojim očetom, 
Abrahamu, Izaku in Jakobu. 

PSALM 1 (1—2a. 3. 4.6) 
O d p e v : Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. 

Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v družbi porogljivcev, 
marveč se veseli Gospodove postave. Odpev. 
Je ko drevo, zasajeno ob potokih voda, 
ki daje ob svojem času svoj sad 
in njegovo listje ne ovene; 
kar koli dela, vse mu uspeva. Odpev. 
Ne tako brezbožni, ne tako! 
Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. 
Gospod pozna pot pravičnih, 
pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: IZGUBA ŽIVUENJA ZARADI KRISTUSA 
JE REŠITEV 

Lk 9,22—25. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

^ »Sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen 
po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih 
in biti umorjen in tretji dan vstati.« O 
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"Vsem pa je govoril: 
»Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi 
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. 

^Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, 
kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. 

" Kaj si namreč človek pomaga, 
če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi?« 

P e t e k p o p e p e l n i c i 

Berilo: BOŽJA ZAMISEL O POSTU 
Iz 58, 1—9a. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
To govori Gospod Bog: 

* Kliči na vse grlo, ne zadržuj se! 
Kakor trobenta povzdiguj svoj glas! 
Oznanjaj mojemu ljudstvu njegovo pregreho 
in Jakobovi hiši njene grehe! 

^Povprašujejo me namreč dan za dnem, 
spoznati hočejo moja pota. 
Kakor narod, ki ravna pravično 
in ne zapušča pravice svojega Boga, 
terjajo od mene pravične sodbe, 
zahtevajo, da se jim Bog približa. 

^ »Zakaj se postimo in ti tega ne vidiš, 
se mrtvičimo, in ti se za to ne meniš?« 
Glejte, ob dnevu svojega posta hodite po svojem poslu 
in priganjate vse svoje delavce. 

* Glejte, postite se v prerekanju in prepiru 
in se bijete z zlobno pestjo. 
Vi se dandanes ne postite tako, 
da bi se slišal vaš glas na višavi. 
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'Ali je to post, kakršen mi je po volji, 
dan, ko se človek mrtviči? 
Da pripogibaš svojo glavo kakor ločje 
in ležiš na raševniku in pepelu? 
Mar boš to imenoval post in Gospodu všečen dan? 

"Ali ni to post, kakršen mi je po volji: 
Raztrgaj krivične spone, odpni vezi jarma, 
osvobddi tlačene in zlomi sleherni jarem; 

^ lomi lačnemu svoj kruh in pripelji bedne brezdomce v hišo! 
Ko vidiš nagega, ga obleci 
in ne odtegni se svojemu sorodniku po krvi! 

* Tedaj napoči tvoja luč kakor zarja, 
zdajci zacvete tvoje ozdravljenje, 
tvoja pravičnost pojde pred teboj. 
Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. 

'Če tedaj kličeš, ti Gospod odgovori. 
Če vpiješ na pomoč, ti reče: »Tukaj sem.« 

PSALM 50 (3—4. 5—6a. 18—19) 
O d p e v: Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me flčisti! Odpev. 

Svojo pregreho spoznavam 
in moj greh mi je vedno pred očmi. 
Zoper tebe samega sem grešil 
in, kar je zlo pred teboj, sem storil. Odpev. 

Nad klavno djiritvijo nimaš veselja, 
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. 
Moja daritev, o Bog, je skesan duh, 
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: POST V ČASU JEZUSOVE ODSOTNOSTI 
Mt 9,14—15. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Ko je Jezus prišel čez morje v Geraški deželi, 

^* so stopili k njemu Janezovi učenci in so rekli: 
»Kako da se mi in farizeji pogostoma postimo, 
tvoji učenci pa ne?« 

"Jezus jim je odgovoril: 
»Ali morejo žalovati svatje, dokler je pri njih ženin? 
Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet 
in takrat se bodo postili.« 



Sobota po pepelnici l i l 

S o b o t a p o p e p e l n i c i 

Berilo: ODPOVED — NAJBOLJŠI POST 
Iz 58, 9b—14. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

To govori Gospod: 
' Če odpraviš zatiranje iz svoje srede, 

iztezanje prstov in prevarljivo govorjenje, 
'"če lačnemu nudiš, kar imaš sam rad, in potrtega nasitiš, 

bo zasijala v temi tvoja luč 
in tvoja temina bo jasna ko poldan. 

" Gospod te bo vedno vodil 
in te poživljal v suhih pokrajinah. 
Dal ti bo moč in boš kakor namakan vrt, 
kakor vrelec studenca, katerega vode ne usahnejo. 

"Tvoji ljudje pozidajo prastare razvaline, 
vzpostaviš temelje prejšnjih rodov. 
Imenoval se boš ,zazidalec razpok', 
,obnovitelj cest do bivališč'. 

" Če zadržiš v soboto svojo nogo, 
da ob mojem svetem dnevu ne opravljaš svojih potov, 
da imenuješ soboto radost in Gospodov sveti dan častitljiv, 
ga častiš s tem, da ne delaš svojih potov, 
se ne lotevaš svojega posla in ne govoriš praznih besed: 

" tedaj se boš veselil v Gospodu 
in jaz te popeljem po višinah dežele 
in ti dam uživati dediščino tvojega očeta Jakoba; 
Gospodova usta so govorila. 
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PSALM 85 (1—2. 3-^. 5—6) 

O d p e v : Gospod, vodi me po poti resnice! 

Gospod, poslušaj in usliši me, 
zakaj beden sem in ubog; 
varuj mojo dušo, ker sem ti vdan, 
reši svojega služabnika, ki v tebe upa! Odpev. 

Ti si moj Bog: usmili se me. Gospod, 
neprenehoma te kličem! 
Razveseli svojega služabnika, 
ker k tebi dviga svojo dušo. Gospod! Odpev. 

Ti, Gospod, si dober in milosrčen, 
poln usmiljenja do vseh, kateri te kličejo. 
Cuj, Gospod, mojo molitev, 
poslušaj glas moje prošnje! Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS KLIČE GREŠNIKE K POKORI 
Lk 5,27—32. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
" Tisti čas je videl Jezus cestniiiarja Levija, 

ko je sedel pri mitnici, in mu rekel: 
»Hodi za menoj!« 

"Levi je pustil vse, vstal in šel za njim. 
^V svoji hiši pa mu je napravil veliko gostijo; 

bilo je zelo veliko cestninarjev 
in drugih, ki so bili z njimi pri mizi. 

^Farizeji in njih pismouki pa so godrnjali zoper Jezusove 
učence: 

»Zakaj jeste in pijete s cestninarji in grešniki?« 
' 'Jezus jim je odgovoril: 

»Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. 
'̂  Nisem prišel k pokori klicat pravičnih, ampak grešnike.« 
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P o n e d e l j e k 1. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BLIŽNJEGA SODIMO PRAVIČNO 
3 Mojz 19, 1—2. 11—18. 

Berilo iz tretje Mojzesove knjige. 

' Gospod je govoril Mojzesu: 
^Govori vsej občini Izraelovih sinov in jim povej: 

»Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet! 
" Ne kradite in ne lazite in ne varajte drug drugega! 
'^Ne prisegajte po krivem pri mojem imenu 

in ne skruni imena svojega Boga; 
jaz sem Gospod! 

" Ne varaj svojega bližnjega in ne ropaj; 
dninarjevo plačilo naj ne ostaja pri tebi do jutra! 

'^Ne preklinjaj gluhega in slepemu ne nastavljaj spotike; 
boj se svojega Boga; 
jaz sem Gospod! 

" Ne delajte krivice v sodbi; 
ne bodi pristranski z ubogim in ne ugodi j iv mogočnemu: 
pravično sodi svojega bližnjega! 

"Ne hodi kot opravljivec med svojim ljudstvom 
in ne strezi svojemu bližnjemu po življenju; 
jaz sem Gospod! 

"Ne sovraži brata v svojem srcu; 
odkrito posvari svojega bližnjega, 
da si zaradi njega ne nakoplješ greha! 

*'Ne bodi maščevalen in zamerljiv proti sinovom svojega 
ljudstva, 

ampak ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe; 
jaz sem Gospod! 
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PSALM 18 (8. 9. 10. 15) 

O d p e v : Gospod ima besede večnega življenja. 

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo; 
Gospodova beseda je zanesljiva, 
uči nevednega. Odpev. 

Gospodove postave so prave, 
razveseljujejo srce; 
Gospodov ukaz je čist, 
razsvetljuje oči. Odpev. 

Gospodov strah je iskren, 
ostane vekomaj; 
Gospodovi odloki so resnični, 
obenem pravični. Odpev. 

Prijetni naj bodo izreki mojih ust 
in misli mojega srca 
pred teboj, o Gospod, 
moja skala in moj rešitelj. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: KRISTUSU STREŽEMO V BLIŽNJEM 
Mt 25, 31—46. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

" Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, 
takrat bo sedel na prestol svoje slave. 

^̂  Zbrali se bodo pred njim vsi narodi 
in ločil jih bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; 

^ în postavil bo ovce na svojo desnico, 
kozle pa na levico. 

^ Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: 
,Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, 
prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! 

' ' Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; 
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Žejen sem bil in ste mi dali piti; 
popotnik sem bil in ste me sprejeli; 

^ nag sem bil in ste me oblekli; 
bolan sem bil in ste me obiskali; 
v ječi sem bil in ste prišli k meni.' 

"Tedaj mu bodo pravični odgovorili: 
,Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili 
ali žejnega in smo ti dali piti? 

^ Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli 
ali nagega in te oblekli? 

'' Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi 
in smo prišli k tebi?' 

*" In kralj jim bo odgovoril: 
,Resnično, povem vam: 
Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmlajših bratov, 
ste meni storili.' 

*^ Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: 
,Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, 
ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. 

*^ Zakaj lačen sem bil in mi niste dali jesti; 
žejen sem bil in mi niste dali piti; 

*̂  popotnik sem bil in me niste sprejeli; 
nag sem bil in me niste oblekli; 
bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.' 

^ Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: 
,Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega 
ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi 
in ti nismo postregli?' 

*'Tedaj jim bo odgovoril: 
,Resnično, povem vam: 
Česar niste storili kateremu izmed teh najmlajših, 
tudi meni niste storili.' 

** In ti pojdejo v večno trpljenje, 
pravični pa v večno življenje. 
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T o r e k 1. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: B02JA BESEDA JE UČINKOVITA 
Iz55,10—11. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

To govori Gospod: 
'"Kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, 

dokler zemlje ne napoji, oplodi in stori, da zabrsti, 
da sejalcu da seme in kruha uživalcu, 

" tako je z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: 
ne povrne se k meni brez uspeha, 
dokler ne opravi, kar sem hotel, 
in izpolni, za kar sem jo poslal. 

PSALM 33 (4—5. 6—7. 16—17. 18—19) 

O d p e v : Gospod me je rešil iz moje stiske. 

Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupno slavimo njegovo ime! 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal 
ter me otel vseh mojih strahov. Odpev. 

Glejte nanj, da se razveselite 
in da ne zardijo vaši obrazi! 
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. Odpev. 

Gospodove oči pazijo na pravične 
in njegova ušesa na njihove klice. 
Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo, 
da zbriše z zemlje njihov spomin. Odpev. 

Ko pravični kličejo, jih Gospod uslišuje 
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk. 
Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, 
in v duhu skrušenim pomaga. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS UČI MOLITI 
Mt 6, 7—15. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
^Pri molitvi ne blebetajte kakor pogani; 

mislijo namreč, da bodo uslišani zaradi svojih mnogih besed. 
' Ne postanite jim podobni, 

vaš Oče namreč ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. 
'Takole torej molite: 

Oče naš, ki si v nebesih, 
posvečeno bodi tvoje ime; 

"pridi tvoje kraljestvo; 
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

" Daj nam danes naš vsakdanji kruh; 
* în odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom; 
" in ne vpelji nas v skušnjavo; temveč reši nas hudega. 

" Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, 
bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. 

" Če pa ne odpustite ljudem, 
tudi vaš Oče vam ne bo odpustil vaših grehov. 
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S r e d a 1. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: NINIVLJANI SE SPREOBRNEJO 
Jona 3, 1—10. 

Berilo iz knjige preroka Jona. 

* Gospod je govoril Jonu: 
^ »Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, 

in mu oznanjuj, kar ti povem.« 
^Jona se dvigne in gre v Ninive, 

kakor mu je naročil Gospod. 
Ninive pa so bile velikansko mesto, tri dni hoda. 

* Jona se je odpravil po mestu en dan hoda in je klical: 
»Še štirideset dni, in Ninive bodo pokončane!« 

' Ninivljani so verovali Bogu. 
Razglasili so post in se oblekli, vsi, 
od največjega do najmanjšega, v spokomo obleko. 

'Ko je vest o tem prišla do kralja v Ninivah, 
je vstal s svojega prestola, 
slekel svoj plašč, se ogrnil v raševnik in sedel na pepel. 

^Na ukaz kralja in njegovih veljakov 
je bilo v Ninivah razglašeno: 
Ljudje in živali, goved in drobnica naj ničesar ne uživajo, 
naj ne hodijo na pašo in ne pijejo vode! 

^Ljudje in živali naj se ogrnejo z raševino 
in naj močno vpijejo k Bogu; 
vsak naj zapusti svojo hudobno pot 
in krivico, ki se drži njegovih rok. 

'Morebiti se Bog pomiri in odpusti; 
morebiti se odvrne od svoje plamteče jeze, da ne poginemo. 

"Ko je Gospod videl, kako si prizadevajo, 
da zapustijo svojo hudobno pot, 
mu je bilo žal grožnje, s katero je zagrozil, 
in je ni izvršil. 
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PSALM 50 ( 3 - 4 . 12—13. 18—19) 
O d p e v : Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! Odpev. 

Čisto srce, o Bog, mi ustvari 
in duha stanovitnosti v meni obnovi! 
Ne zavrzi me izpred svojega obličja 
in svojega svetega duha mi ne odvzemi! Odpev. 

Nad klavno daritvijo nimaš veselja, 
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. 
Moja daritev, o Bog, je skesan duh, 
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JONA JE PODOBA JEZUSOVEGA DELOVANJA 
Lk 11, 29—32. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
^'Tisti čas je začel Jezus govoriti zbranim množicam: 

Ta rod je hudoben rod: 
hoče imeti znamenje, pa se mu ne bo dalo drugo znamenje 
kakor Jonovo znamenje. 

^ Kakor je bil namreč Jona znamenje za Ninivljane, 
tako bo tudi Sin človekov za ta rod. 

'̂ Kraljica z Juga bo ob sodbi vstala z možmi tega rodu 
in jih obsodila; 
zakaj prišla je s konca sveta, 
da bi slišala Salomonovo modrost, 
in glejte, več ko Salomon je tukaj. 

^^Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom 
in ga obsodili; 
zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo, 
in glejte, več kakor Jona je tukaj. 
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Č e t r t e k 1. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: SAMO BOG MORE POMAGATI 
Est 14,1. 3—5. 12—14. 

Berilo iz Esterine knjige. 

'Tiste dni je kraljica Estera 
v smrtni stiski pribežala h Gospodu. 

^Molila je h Gospodu, Izraelovemu Bogu: 
Moj Gospod, ti edini si naš kralj; 
pomagaj meni zapuščeni, ki nima pomočnika razen tebe! 

* Nevarnost zame je namreč prav blizu. 
' Slišala sem v mladosti od svojega očeta, da si ti, Gospod, 
izvolil Izraela izmed vseh narodov 
in naše očete izmed vseh njih prednikov v večno dediščino 
ter jim spolnil vse, kar si obljubil. 

'^Spomni se nas. Gospod, in se pokaži v času naše stiske! 

Osrči me, kralj bogov in gospodovalec sleherne oblasti! 
"Daj mi v usta primemo besedo pred levom 

in spremeni njegovo srce, da bo sovražilo njega, 
ki se bojuje zoper nas, 
da se pogubi sam in tisti, ki so z njim istih misli! 

"Nas pa reši s svojo roko 
in pridi na pomoč meni zapuščeni, 
ki nima nikogar razen tebe. Gospod! 

PSALM 137 (1—2a. 2bo-3. 7c—8) 

O d p e v : Ko sem te klical, si me usllšal, Gospod. 

Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, 
ker si slišal besede mojih ust; 
vpričo angelov ti bom prepeval, 
se priklanjal v tvojem svetem templju. Odpev. 
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Slavil bom tvoje ime 
zaradi tvoje dobrote in resnice. 
Ko sem te klical, si me uslišal, 
pomnožil si moč v moji duši. Odpev. 

Rešuje me tvoja desnica; 
Gospod bo zame dovršil, kar je začel. 
Gospod, tvoja dobrota traja vekomaj, 
ne zapuščaj dela svojih rok! Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS SPODBUJA K ZAUPNI MOLITVI 
Mt 7, 7—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

^Prosite in se vam bo dalo; 
iščite in boste našli: 
trkajte in se vam bo odprlo. 

*Vsak kdor prosi, prejme; 
in kdor išče, najde; 
in kdor trka, se mu bo odprlo. 

'Ali kdo izmed vas bo dal svojemu sinu kamen, če ga prosi 
kruha? 

"Ali bi mu dal kačo, če prosi ribe? 
" Če torej vi, ki ste hudobni, 

znate dajati svojim otrokom dobre darove, 
koliko bolj bo vaš nebeški Oče dajal dobro tem, ki ga prosijo. 

*^Vse torej, kar hočete, da bi ljudje storili vam, 
storite tudi vi njim; 
zakaj to je postava in preroki. 
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P e t e k 1. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG HOČE GREŠNIKOVO SPREOBRNITEV 
Ezek 18, 21—28. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 

To govori Gospod Bog: 
'̂ Če se brezbožni odvrne od vseh svojih potov, ki jih je storil, 
spolnjuje vse moje zakone 
in dela, kar je prav in pravično, 
bo gotovo živel in ne bo umrl. 

^̂  Nobena njegovih hudobij, ki jih je zakrivil, 
se mu ne bo vračunala; 
zaradi svoje pravičnosti, ki jo je vršil, naj živi. 

^'Ali mi je res pogodu smrt brezbožnega, 
govori vsemogočni Gospod, 
ne pa, da se spreobrne od svojih potov in živi? 

" Če pa se pravični odvrne od svoje pravičnosti 
in počenja hudobijo, 
posnema vse gnusobe, ki jih je počenjal brezbožni, 
bo mar živel? 
Ne, nobeno njegovih pravičnih del, ki jih je storil, 
se mu ne bo vračunalo; 
zaradi svoje nezvestobe, ki jo je zagrešil, 
in zaradi svojega greha, ki ga je zakrivil, 
zaradi tega mora umreti. 

"Pa pravite: »Gospodova pot ni pravilna.« 
Slišite vendar, Izraelova hiša: moja pot da ni pravilna? 
Ali niso vaše poti nepravilne? 

^ Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, 
počenja hudobijo in zato umre, 
mora umreti zaradi hudobije, ki jo je storil. 
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" Če pa se brezbožni odvrne od svoje brezbožnosti, 
ki jo je počenjal, in ravna prav in pravično, 
bo ohranil svoje življenje. 

^ Ker uvidi in se odvrne od vseh svojih hudobij, 
ki jih je počenjal, bo gotovo živel, ne bo umrl. 

PSALM 129 (1—2. 3—4. 5—6. 7—8) 

O d p e v : Gospod, ne spominjaj se naših pregreti. 

Iz globočine kličem k tebi, Gospod, 
Gospod, sliši moj glas! 
Naj pazijo tvoja ušesa 
na glas moje prošnje. Odpev. 

Ce boš pregrehe v spominu ohranil. Gospod, 
Gospod, kdo bo obstal? 
Toda pri tebi je odpuščanje grehov, 
da bi ti s spoštovanjem služili. Odpev. 

Upam v Gospoda, 
moja duša upa v njegovo besedo; 
moja duša pričakuje Gospoda 
bolj ko stražniki jutranjo zarjo. Odpev. 

Bolj ko stražniki jutranjo zarjo 
naj Izrael pričakuje Gospoda; 
zakaj pri Gospodu je usmiljenje, 
pri njem je obilno rešenje. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: Z BRATOM SE MORAMO SPRAVITI 
Mt 5, 20—26. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
^ Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, 

ne pridete v nebeško kraljestvo. 
" Slišali ste, da je bilo rečeno starim: 

,Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.' 
^^Jaz pa vam pravim: 

Vsak, kdor se jezi na svojega brata, 
zasluži, da pride pred sodbo; 
in kdor reče svojemu bratu ,tepec', 
zasluži, da pride pred veliki zbor; 
kdor pa reče ,norec', 
zasluži, da pride v peklenski ogenj. 

" Če torej prineseš svoj dar k oltarju 
in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, 

spust i svoj dar tam pred oltarjem 
in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, 
in potem pridi in daruj svoj dar. 

" Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, 
dokler si z njim še na poti: 
da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, 
ki bi te vrgel v ječo. 

^Resnično, povem ti: 
Ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča. 
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S o b o t a 1. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: KAKŠNO MORA BITI SVETO B02JE LJUDSTVO 
5 Mojz 26. 16—19. 

Berilo iz pete Mojzesove knjige. 

Mojzes je govoril ljudstvu: 
"Danes ti zapoveduje Gospod, tvoj Bog, 

da spolnjuj te zakone in naredbe; 
vestno jih torej spolnjuj z vsem srcem in vso dušo! 

" Danes si se dogovoril z Gospodom, da bo tvoj Bog 
in da boš hodil po njegovih potih 
in spolnjeval njegove zakone, zapovedi in naredbe 
ter poslušal njegov glas. 

" Gospod pa se je danes dogovoril s teboj, 
da boš njegovo lastninsko ljudstvo, kakor ti je obljubil, 
in da boš spolnjeval vse njegove zapovedi, 

^'da te povzdigne v hvalo, čast in slavo 
visoko nad vse narode, ki jih je ustvaril, 
da boš sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu, 
kakor je govoril. 

PSALM 118 (1—2. 4—5. 7—8) 

O d p e v : Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi. 

Blagor njim, ki je njih pot brez madeža, 
ki hodijo v Gospodovi postavi! 
Blagor njim, ki spolnjujejo njegove odredbe, 
ga iščejo z vsem srcem. Odpev. 

Ti si dal svoje zapovedi, 
da bi se jih natančno držali. 
O, da bi bila moja pot trdna 
v spolnjevanju tvojih zakonov! Odpev. 

Slavil te bom s pravim srcem, 
ko bom spoznal tvoje pravične odloke. 
Držal se bom tvojih zakonov; 
nikar me ne zapusti popolnoma! Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: POPOLNI KAKOR NEBEŠKI O C E 
Mt 5, 43—48. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
*^ Slišali ste, da je bilo rečeno: 

,Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.' 
** Jaz pa vam pravim: 

Ljubite svoje sovražnike 
in molite za tiste, ki vas preganjajo, 

" da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih; 
zakaj on veleva svojemu soncu, 
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi 
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. 

^ Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, 
kakšno zasluženje imate? 
Ali ne delajo tega tudi cestninarji? 

*^ In če pozdravljate le svoje brate, 
kaj delate posebnega? 
Ali ne delajo tega tudi pogani? 

** Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. 
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P o n e d e l j e k 2. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: GREŠNIKOVO PRIZNANJE V MOLITVI 
Dan 9, 4b—10. 

Berilo iz knjige preroka Danijela. 

''Prosim te. Gospod, veliki in strašni Bog, 
ki hraniš zavezo in naklonjenost tem, ki te ljubijo 
in spolnjujejo tvoje zapovedi! 

' Grešili smo in krivično ravnali, 
brezbožni smo bili, upirali smo se; 
odstopili smo od tvojih zapovedi in pravic. 

'Nismo poslušali tvojih služabnikov, prerokov, 
ki so v tvojem imenu govorili našim kraljem, 
našim očetom in vsemu ljudstvu dežele. 

^Tebi, Gospod, gre pravica, 
naše obličje pa obliva danes rdečica sramu, 
in sicer Judove može, prebivalce Jeruzalema 
in vse Izraelce, ki so blizu in daleč po vseh deželah, 
kamor sijih razkropil zaradi nezvestobe, 
ki so jo zakrivili zoper tebe. 

* 0 Gospod, rdečica sramu mora oblivati obličja nam, 
našim kraljem, knezom in očetom, ki smo grešili zoper tebe. 

'A pri Gospodu, našem Bogu, je usmiljenje in odpuščanje, 
dasi smo se mu uprli. 

'"Nismo poslušali glasd Gospoda, svojega Boga, 
da bi se ravnali po njegovih postavah, 
ki nam jih je dal po svojih služabnikih, prerokih. 
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PSALM 78 (8. 9. 11.13) 

O d p e v : Gospod, ne ravnaj z nami po naših grehih. 

O Bog, nikar se ne spominjaj 
zoper nas krivic naših prednikov, 
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, 
zakaj silno smo bedni. Odpev. 

Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj, 
v slavo svojega imena; 
reši nas in odpusti nam grehe 
zaradi svojega imena! Odpev. 

K tebi naj pridejo vzdihi jetnikov, 
reši nje, ki jih izročajo smrti. 
Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše, 
te bomo slavili na veke in vedno oznanjali tvojo hvalo. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: ODPUŠCAJMO, DA NAM BO ODPUSTIL BOG 
Lk 6, 36—38. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

^Bodite usmiljeni, kakor je tudi vaš Oče usmiljen. 
^^Ne sodite in ne boste sojeni: 

ne obsojajte in ne boste obsojeni; 
oproščajte in boste oproščeni; 

^dajajte in se vam bo dalo: 
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero 
vam bodo dali v naročje. 
S kakršno mero namreč merite, 
s tako se vam bo odmerilo. 
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T o r e k 2. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: UČIMO SE DELATI DOBRO 

Iz 1, 10. 16—20. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

" Čujte Gospodovo besedo, sodomski knezi, 
prisluhni postavi našega Boga, gomorsko ljudstvo! 

"Umij te se, očistite se, 
odpravite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, 
nehajte zlobno delati! 

"Učite se dobro delati, skrbite za pravico, 
pomagajte zatiranemu, 
prisojajte pravico siroti, branite pravdo vdove! 

" Pridite, pravdajmo se, govori Gospod. 
Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg; 
če so rdeči kot žamet, bodo beli kakor volna. 

" Če me hočete poslušati, boste uživali dobrine zemlje; 
™ če pa nočete in se upirate, vas požre meč. 

Gospodova usta so govorila. 

PSALM 49 (8—9. 16bc—17. 21.23) 

O d p e v : Kdor prav dela, bo videl božje zveličanje. 

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. 
Ne jemljem iz tvoje hiše telička 
ne kozlov iz tvojih čred. Odpev, 

Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 

To si delal in jaz bi naj molčal? 
Grajam te in to ti stavim pred oči. 
Kdor daruje hvalno daritev, me časti, 
in kdor prav ravna, mu pokažem božje zveličanje. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS HOČE DEJANJA, NE BESEDE 
Mt 23,1—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

' Takrat je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem: 
^Mojzesovo stolico so zasedli pismouki in farizeji. 
'Vse torej, kar vam porečejo, držite in izvršujte, 

po njih delih pa se ne ravnajte; 
govorijo namreč, pa ne delajo. 

* Vežejo težka in neznosna bremena 
ter jih nalagajo ljudem na rame, 
a sami jih še s prstom nočejo premakniti. 

'Vsa svoja dela pa opravljajo zato, da bi jih ljudje videli: 
napravljajo si namreč širše molitvene jermene 
in povečujejo si na oblekah obeske; 

* radi imajo prva mesta na gostijah 
in prve sedeže v shodnicah 

^in da jih ljudje pozdravljajo na trgih 
ter kličejo »učenik«. 

' Vi pa se ne dajajte klicati z imenom »učenik«, 
zakaj eden je vaš Učenik, vi vsi ste pa bratje. 

'Tudi ne kličite nikogar na zemlji »oče«, 
zakaj eden je vaš Oče, nebeški. 

'"Tudi se ne imenujte vodniki, 
zakaj eden je vaš vodnik, Kristus. 

" Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. 
"Kdor se bo poviševal, bo ponižan, 

in kdor se bo poniževal, bo povišan. 
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S r e d a 2. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: SOVRAŠTVO ZOPER BOŽJEGA POSLANCA 
Jer 18,18—20. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
*̂  Rekli so: »Izmislimo si naklep zoper Jeremija! 

Kajti ni še izginilo navodilo duhovnika 
ne svet modrega ne beseda preroka. 
Dajte, udariti ga hočemo z jezikom 
in ne glejmo na njegove besede.« 

''Gospod, glej name in poslušaj govor mojih nasprotnikov! 
^Ali se dobro povračuje s hudim, ker mi kopljejo jamo? 

Spomni se, kako sem stal pred teboj, 
da bi govoril v njihov prid, 
da bi od njih odvrnil tvojo jezo! 

PSALM 30 (5—6. 14. 15—16) 

O d p e v : Gospod, reši me v svoji milosrčnosti! 

Izvlekel me boš iz nastavljene zanke; 
zakaj ti si moje zavetje. 
V tvoje roke izročam svojega duha: 
rešil me boš. Gospod, zvesti Bog. Odpev. 

Slišal sem šepetanje mnogih, 
groza je povsod! 
Sestali so se zoper mene 
in mi hoteli vzeti življenje. Odpev. 

Jaz pa zaupam v tebe. Gospod; 
pravim: »Ti si moj Bog; 
v tvoji roki je moja usoda: 
otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev«. Odpev. 



132 2. postni teden: sreda 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUSA BODO UMORILI 

Mt 20, 17—28. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

" Ko je Jezus šel proti Jeruzalemu, 
je vzel dvanajstere učence posebej 
ter jim med potjo rekel: 

" »Glejte, v Jeruzalem gremo 
in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom; 

" obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom, 
da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, 
in tretji dan bo vstal«. 

"̂ Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov 
s svojima sinovoma, 

padla predenj in ga nekaj prosila. 
'' Rekel ji je: 

»Kaj hočeš?« 
Odgovorila mu je: 
»Reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu 
eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 

"Jezus je odgovoril: 
»Ne vesta, kaj prosita. 
Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« 
Odgovorita mu: 
»Moreva.« 

^ Reče jima: 
»Moj kelih bosta pila, 
sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, 
ampak katerim je pripravil moj Oče.« 

" Ko je to slišalo drugih deset, 
so bili nevoljni nad bratoma. 
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" Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: 
»Veste, da vladarji narodov nad njimi gospodujejo 
in velikaši izvršujejo nad njimi oblast. 

"Med vami pa ne bo tako; 
ampak kdor koli med vami hoče biti velik, 
bodi vaš strežnik, 

" in kdor koli med vami hoče biti prvi, 
bodi vaš služabnik. 

^ Kakor Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi on stregel 
in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 

Č e t r t e k 2. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BLAGOR IN PREKLETSTVO 

Jer 17, 5—10. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

' Tako govori Gospod: 
Preklet, kdor zaupa v človeka, 
se opira na bitje iz mesa, 
njegovo srce pa se odmika od Gospoda! 

* On je kakor grm v pustinji: 
ne doživi, da pride sreča; 
prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. 

^ Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda 
in je Gospod njegovo upanje. 

*Je kakor drevo, vsajeno ob vodi, 
ki k potoku stega svoje korenine; 
ne boji se, ko pride vročina, 
njegovo listje ostane zeleno; 
v letu suše ne trpi pomanjkanja in vedno rodi svoj sad. > 
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'Neprodimo je srce, bolj ko vse, 
kdo ga more doumeti? 

"Jaz, Gospod, preiskujem srce, preskušam obisti, 
da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, 
kakor zaslužijo njegova dela. 

PSALM 1 (1—2a. 3. 4.6) 

O d p e v : Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. 

Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v družbi porogljivcev, 
marveč se veseli Gospodove postave. Odpev. 

Je ko drevo, zasajeno ob potokih voda, 
ki daje ob svojem času svoj sad 
in njegovo listje ne ovene; 
kar koli dela, vse mu uspeva. Odpev. 

Ne tako brezbožni, ne tako! 
Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. 
Gospod pozna pot pravičnih, 
pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: PLAČILO BOMO PREJELI PO SVOJIH DELIH 
Lk 16,19—31. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

Tisti čas je rekel Jezus farizejem: 
" Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico 

ter se dan na dan sijajno gostil. 
^ In bil je neki revež, po imenu Lazar, 

ki je ležal pri njegovih vratih, poln čirov, 
'̂ in se je želel nasititi s tem, 
kar je padalo z bogatinove mize. 
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Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. 
^Umrl pa je revež in angeli so ga nesli 

v Abrahamovo naročje. 
Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. 

"Ko je v podzemlju trpel muke, 
je povzdignil svoje oči 
in zagledal od daleč Abrahama in Lazarja v njegovem 

naročju. 
^Zaklical je: 

,Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, 
da pomoči konec svojega prsta v vodo 
in mi ohladi jezik, 
zakaj silno trpim v tem plamenu.' 

"Abraham pa je rekel: 
,Sin, spomni se, 
da si prejel dobro v svojem življenju 
in prav tako Lazar hudo; 
zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. 

^Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, 
da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; 
pa tudi od ondod ne morejo sem.' 

" In rekel je: 
,Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; 

^imam namreč pet bratov in te naj posvari, 
da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.' 

^'Abraham pa reče: 
,Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!' 

^Le-ta je pa odgovoril: 
,Ne, oče Abraham, 
temveč, ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, 
se bodo spokorili.' 

'̂ Rekel pa mu je: 
,Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, 
ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.' 
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P e t e k 2. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BRATJE SKLENEJO UMORITI JOŽEFA 
1 Mojz 37, 3 ^ 1 . 12—13a. 17b—28. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

^ Jakob je ljubil Jožefa bolj ko vse svoje sinove, 
ker se mu je rodil v njegovi starosti; 
zato mu je naredil dolgo suknjo. 

^Ko so bratje videli, da ga oče ljubi bolj ko vse njegove 
brate, 

so ga sovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. 

'̂  Ko so njegovi bratje odšli past drobnico svojega očeta 
pri Sihemu, 

''je Izrael rekel Jožefu: 
»Ali ne pasejo tvoji bratje v Sihemu? 
Pridi, pošljem te k njim!« 

" Jožef je šel za brati in jih našel v Dotainu. 

" Zagledali so ga od daleč in, preden se jim je približal, 
naredili zvijačen naklep zoper njega, da bi ga usmrtili. 

" Govorili so drug drugemu: 
»Glejte, tam prihaja sanjač! 

^ Zdaj pridite, ubijmo ga in vrzimo v katerega izmed vodnjakov! 
Potem porečemo: ,Huda zver gaje požrla.' 
Tedaj bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj!« 

*̂ Ko je Ruben to slišal, ga je skušal rešiti iz njihovih rok 
in rekel: »Nikar ga ne ubijajmo!« 

^ Ruben jim je rekel: 
»Ne prelivajte krvi! Vrzite ga v ta vodnjak v pustinji, 
roke pa nikar ne polagajte nanj!« 
Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu. 

^Ko je torej Jožef prišel k bratom, 
so mu slekli suknjo, dolgo suknjo, ki jo je nosil. 
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"Potem so ga zgrabili in ga vrgli v vodnjak; 
vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. 
Nato so sedli jest. 

^̂  Ko so povzdignili oči in pogledali, 
glej, je prihajala popotna družba Izmaelcev iz Galaada. 
Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in dišečo smolo. 
Potovali so, da to prinesejo v Egipt. 

^ Tedaj je Juda rekel bratom: 
»Kakšen dobiček imamo, če brata usmrtimo 
in zakrijemo njegovo kri? 

^̂  Dajte, prodajmo ga Izmaelcem 
in naša roka naj se ga ne loti! 
Kajti naš brat je, naša kri.« 
Bratje so ga ubogali. 

*̂ Ko so tedaj madianski trgovci šli mimo, 
so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. 
Potem so ga prodali za ^vanapt| srebrnikov Izmaelcem, 
ki so Jožefa odpeljali v Egipt. 

PSALM 104 (16—17. 18—19. 20—21) 

O d p e v : Spominjajmo se čudovitih božjih del. 

Poklical je lakoto v deželo, 
odtegnil vso zalogo kruha; 
poslal je moža pred njimi, 
Jožefa, prodanega za sužnja. Odpev. 

Njegove noge so vklenili v spone, 
okoli vrata mu dali železje, 
dokler se ni spolnila njegova napoved, 
in ga je potrdila Gospodova beseda. Odpev. 

Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe, 
poglavar ljudstev ga je osvobodil; 
postavil ga je za gospodarja svoji hiši, 
za upravitelja vsej svoji posesti. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: TA JE DEDIC, UBIJMO GA 
Mt 21, 33—43. 45^*6. 

Iz svetega evangelija po Mateju: 

Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom 
in starešinam ljudstva: 

'' »Cujte drugo priliko. 
Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, 
izkopal v njem tlačilnico in sezidal stolp; 
dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. 

^Ko pa se je približal čas trgatve, 
je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, 
da bi prejeli pridelek iz njega. 

^'Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili 
in so enega pretepli, enega ubili, enega kamnali. 

^Poslal je spet drugih služabnikov, več ko prej, 
in storili so z njimi prav tako. 

"Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč: 
.Mojega sina bodo spoštovali.' 

^Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj: 
,To je dedič! 
Dajte, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine.' 

'' In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. 
^ Kadar torej pride gospodar vinograda, 

kaj bo storil s temi vinogradniki?« 

*' Reko mu: 
»Hudobneže bo hudo pokončal 
in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, 
ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času.« 

*̂  Jezus jim reče: 
»Ali niste nikoli brali v pismu: 
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,Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; 
Gospod je to naredil 
in čudovito je v naših očeh.' 

^̂  Zatorej vam pravim, da se vam bo božje kraljestvo vzelo 
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.« 

*'^ Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, 
so spoznali, da govori o njih. 

^ Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, 
ker ga je imelo za preroka. 

S o b o t a 2. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG BO IZBRISAL VSE NAŠE GREHE 
Mih 7,14—15. 18—20. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 

*̂ Gospod, pdsi svoje ljudstvo s svojo palico, 
čredo svoje lastnine, ki osamela prebiva v gozdu 
sredi rodovitne dežele. 
Naj pasejo v Basanu in Galaadu kakor v dneh starodavnosti! 

'^Daj nam videti čudežna dela, 
kakor v dneh, ko si šel iz Egipta! 

"Kdo je Bog, kakor ti, ki odjemlješ krivico, 
ki odpuščaš greh ostanku svoje dediščine? 
Ne vztraja večno pri svoji jezi, 
zakaj všeč mu je usmiljenje. 

' 'Zopet se nas bo usmilil, 
pod noge si bo vrgel našo krivdo, 
v globočino morja vse naše grehe! 

^ Izkazi Jakobu svojo zvestobo, 
Abrahamu svojo milost, 
kakor si obljubil našim očetom v dneh starodavnosti! 
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PSALM 102 (1—2. 3—4. 8.10. 11—12) 

O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

Slavi moja duša Gospoda, 
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime! 
Slavi moja duša Gospoda, 
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot! Odpev. 
On odpušča vse tvoje krivde, 
ozdravlja vse tvoje slabosti, 
rešuje pogina tvoje življenje, 
te venca z milostjo in usmiljenjem. Odpev. 

Usmiljen in milostljiv je Gospod, 
potrpežljiv in zelo milosrčen; 
ne ravna z nami po naših grehih, 
ne vrača nam po naših krivdah. Odpev. 

Kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako vse presega njegova milosrčnost. 
Kakor daleč je vzhod od zahoda, 
tako daleč od nas vrže naše pregrehe. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: VRNITEV K BOGU PRINAŠA ŽIVLJENJE 
Lk 15, 1—3. 11—32. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

' Tisti čas so se Jezusu približevali 
vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. 

^ Farizeji in pismouki so godrnjali: 
»Ta sprejema grešnike in z njimi j^.« 

^ Povedal jim je pa to priliko: 
" »Neki človek je imel dva sina. 
'^Mlajši izmed njih je rekel očetu: 

,Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre!' 
In razdelil jima je imetje. 

'^Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj 
in odpotoval v daljno deželo 
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in je tam zapravil svoje imetje z razuzdanim življenjem. 
"Ko je pa vse potrošil, 

je nastala v tistem kraju huda lakota in je začel stradati. 
'̂  Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele 

in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje past. 
' 'In želel se je nasititi z rožiči, 

ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. 

" Šel je vase in rekel: 
,Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, 
jaz pa tukaj od lakote ginem! 

"Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: 
Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj; 

"nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin, 
sprejmi me kot katerega svojih najemnikov!' 

^ In je vstal ter šel k svojemu očetu. 

Ko pa je bil še daleč, 
ga je zagledal njegov oče in milo se mu je storilo; 
in pritekel je, ga objel in poljubil. 

" Sin mu je pa rekel: 
,Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj; 
nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.' 

^Oče pa je velel svojim služabnikom: 
,Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite 
in dajte mu prstan na roko in čevlje na noge; 

^in pripeljite pitano tele in ga zakoljite 
in jejmo ter se veselimo; 

"ta moj sin je bil mrtev in je oživel, 
je bil izgubljen in je najden.' 
In začeli so se gostiti. 

" Njegov starejši sin pa je bil na polju. 
Ko se je domov grede približal hiši, 
je zaslišal godbo in ples. 

^Poklical je enega izmed služabnikov 
in vprašal, kaj bi to bilo. [> 
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"Ta mu je rekel: 
,Tvoj brat je prišel 
in tvoj oče je zaklal pitano tele, 
ker ga je spet zdravega dobil/ 

^ Ujezil se je in ni hotel vstopiti. 

Njegov oče je torej prišel ven in ga pogovarjal. 
^ Ta pa je očetu odgovoril: 

,Glej, toliko let ti služim 
in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza; 
pa meni nikoli nisi dal kozliča, 
da bi se poveselil s svojimi prijatelji. 

^Ko pa je prišel ta tvoj sin, 
ki je zapravil svoje imetje s hotnicami, 
si mu zaklal pitano tele.' 

" On mu je pa rekel: 
,Sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje 

'^Gostiti in razveseliti se pa je bilo treba, 
ker je bil ta tvoj brat .mrtev in je oživel, 
bil je izgubljen in je najden.'« 
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M a š a p o l j u b n e g a d n e v 3. p o s t n e m t e d n u 

(Zlasti v letih B in C, ko na tretjo postno nedeljo ne beremo evangelija 
o Samarijanki, lahko to mašo vzamemo kak dan v tem tednu.) 

Berilo: Z VODO V PUŠČAVI SE JE LJUDSTVO 
ODŽEJALO 

2 Mojz 17, 1—7. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 

' Tiste dni je vsa občina Izraelovih sinov 
na Gospodovo povelje odšla iz Sinske puščave od postaje do 

postaje. 
Ko so šotorili v Rafidimu, 
ni bilo vode, da bi ljudstvo pilo. 

^Zato se je ljudstvo prepiralo z Mojzesom; rekli so: 
»Daj nam vode piti!« 
Mojzes jim je odgovoril: 
»Kaj se prepirate z menoj? Kaj skušate Gospoda?« 

^A ljudstvo je bilo tam žejno vode 
in tako je ljudstvo godrnjalo zoper Mojzesa: 
»Zakaj si nas odpeljal iz Egipta, 
da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« 

* Tedaj je Mojzes klical h Gospodu: 
»Kaj naj storim s tem ljudstvom? 
Še malo in kamnalo me bo.« 

^ Gospod pa je rekel Mojzesu: 
»Pojdi pred ljudstvom 
in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin! 
Tudi palico, s katero si udaril Nil, 
vzemi v roko in pojdi! 

'Glej, jaz bom stal pred teboj tam na skali na Horebu. 
Udari na skalo 
in pritekla bo iz nje voda, [> 
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da bo ljudstvo moglo piti!« 
Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin. 

^ Dal je temu kraju ime Masa, to je skušnjava, 
in Meriba, to je prepir, ker so se Izraelovi sinovi 
prepirali in skušali Gospoda, govoreč: 
»Ali je Gospod med nami ali ne?« 

PSALM 94 (1—2. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Odprite srca božji milosti. 

Pridite, prepevajmo Gospodu, 
vzklikajmo Bogu, našemu Zveličarju! 
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, 
slavimo ga s spevi. Odpev. 

Pridite, v molitvi padimo na kolena, 
pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. 
On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, 
o, da bi danes poslušali njegov glas. Odpev. 

Ne zapirajte svojih src božjemu klicu 
kot ob dnevu nezaupanja v puščavi, 
ko mi vaši očetje niso zaupali, 
dasi so videli moja dela. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: IZ KRISTUSA IZVIRA VODA ZA V E C N O 
ŽIVLJENJE 

Jan 4, 5—42. 

Iz svetega evangelija po Janezu: 

^ Tisti čas pride Jezus k samarijskemu mestu Sihar, r-
blizu posestva, ki ga Je bil dal Jakob svojemu sinu Jožefu. 

* Bil je tam Jakobov studenec. .. 
Ker je bil Jezus od pota utrujen, 
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je pri studencu kar sedel; 
bilo je okrog šeste ure. 

^ Pride žena Samarijanka, da bi zajela vode. 
* Jezus ji reče: 

»Daj mi piti.« 
Njegovi učenci so bili namreč odšli v mesto kupovat živeža. 

' SamariJanka mu pravi: 
»Kako, da ti mene prosiš piti, ko si Jud, 
jaz pa Samarijanka?« 
Judje namreč niti ne govorijo s Samarij£uii. 

"Jezus ji je odgovoril: 
»Ko bi poznala božji dar 
in kdo je, ki ti pravi: ,Daj mi piti', 
bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« 

" Žena mu reče: 
»Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok; 
od kod imaš torej živo vodo? 

" Si mar ti večji ko naš oče Jakob, 
ki nam je ta vodnjak dal 
in je pil iz njega sam in njegovi sinovi in njegova živina?« 

"Jezus ji odgovori: 
»Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen; 

'^kdor koli pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, 
ne bo nikdar žiejen, marveč bo voda, ki mu jo bom dal, 
postala v njem studenec vode, tekoče v večno življenje.« 

"Žena mu reče: 
»Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna 
in ne bom hodila semkaj zajemat.« 

"Jezus ji reče: 
»Pojdi, pokliči svojega moža in pridi senikaj!« 

"Žena odgovori: »Nimam moža.« 
Jezus ji reče: [> 

10 
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»Prav si rekla: ,Nimam moža'; zakaj pet mož si imela 
'^in tisti, ki ga imaš sedaj, ni tvoj mož; 

to si prav povedala.« 

"Žena mu reče: »Gospod, vidim, da si prerok. 
^Naši očetje so molili Boga na tej gori, 

a vi govorite, da je v Jeruzalemu kraj, 
kjer ga je treba moliti.« 

'̂ Jezus ji pravi: 
»Veruj mi, žena, da pride ura, 
ko ne boste Očeta molili ne na tej gori ne v Jeruzalemu. 

^Vi molite, česar ne poznate; mi molimo, kar poznamo, 
kajti zveličanje prihaja od Judov. 

*̂ Pride pa ura in je že zdaj, 
ko bodo pravi molivci Očeta molili v duhu in resnici. 
Zakaj tudi Oče hoče takih molivcev. 

"Bog je duh in, kateri ga molijo, 
ga morajo moliti v duhu in resnici.« 

" Žena mu reče: 
»Vem, da pride Mesija, ki se imenuje Kristus; 
ko pride on, nam bo oznanil vse.« 

"Jezus ji govori: 
»Jaz sem, ki govorim s teboj.« 

"Medtem so prišli njegovi učenci 
in so se čudili, da je govoril z žensko. 
Vendar ni nobeden rekel: 
»Kaj hočeš ali kaj govoriš z njo?« 

^Žena je popustila vrč, šla v mesto 
in pripovedovala ljudem: 

^ »Pridite, poglejte človeka, 
ki mi je povedal vse, kar sem storila; 
ali ni on Kristus?« 

^ Šli so iz mesta in se napotili k njemu. 
'̂ Medtem so ga učenci prosili: »Učenik, jej.« 
On jim je pa rekel: 32 



3. postni teden: poljubni daii 147 

»Jaz imam za živež jed, katere vi ne poznate.« 
"Govorili so torej učenci med seboj: 

»Mar mu je kdo jedi prinesel?« 
^ Jezus jim reče: 

»Moja jed je, da izvršujem voljo njega, ki me je poslal, 
in da dovršim njegovo delo. 

^^Ali ne pravite: ,Še štiri mesece, pa pride žetev?' 
Glejte, povem vam, povzdignite oči in poglejte polja, 
da so bela za žetev. 

^2anjec prejema plačilo 
in spravlja sad za večno življenje, 
da se bosta skupno veselila sejavec in žanjec. 

"Kajti v tem ima prav pregovor: 
,Eden seje, drug zanje', 

*̂ Jaz sem vas poslal, da boste želi to, 
za kar se niste vi trudili. 
Drugi so se trudili in vi ste stopili v njih delo.« 

'̂ Iz tistega mesta je mnogo Samarijanov verovalo 
zaradi besed žene, ki je pričevala: 
»Vse mi je povedal, kar sem bila storila.« 

^Ko so torej Samarijani prišli k njemu, 
so ga prosili, naj ostane pri njih. 
Ostal je ondi dva dni. 

** In še mnogo več jih je verovalo vanj 
zaradi njegove besede; in ženi so govorili: 

*^ »Ne verujemo več zaradi tvojega pripovedovanja, 
zakaj sami smo ga slišali 
in vemo, da je on resnično Zveličar sveta.« 

10* 
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P o n e d e l j e k 3. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: V IZRAELU BOG OZDRAVI POGANA 
2 Kralj 5, 1—15a. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 

' Tiste dni je bil Naaman, vojskovodja aramskega kralja, 
pri svojem gospodu ugleden in spoštovan mož. 
Po njem je Gospod naklonil zmago Aramcem. 
Toda mož, hraber vojak, je bil gobav. 

^Aramci pa so na vojnem pohodu 
kot ujetnico odpeljali iz Izraelske dežele majhno deklico. 
Ta je služila pri Naamanovi ženi. 

^ Rekla je svoji gospodinji: 
»O, ko bi bil moj gospod pri preroku v Samariji, 
gotovo bi ga ozdravil od njegovih gob.« 

^Naaman je šel in sporočil svojemu gospodu: 
»Tako in tako je govorila deklica iz Izraelske dežele.« 

^Aramski kralj je odgovoril: 
»Pojdi, pošljem pismo Izraelovemu kralju.« 

Odpravil se je na pot, vzel s seboj deset talentov srebra, 
šest tisoč zlatnikov in deset prazničnih oblačil 

* ter izročil Izraelovemu kralju pismo s tem besedilom: 
»Zdaj, ko pride to pismo do tebe, 
glej, pošiljam svojega služabnika Naamana k tebi, 
da ga ozdraviš njegovih gob.« 

'Ko je Izraelov kralj prebral pismo, 
je pretrgal svoja oblačila in rekel: 
»Sem mar jaz Bog, da bi mogel usmrtiti in oživiti, 
ker ta pošilja k meni, da ozdravim moža njegovih gob? 
Spoznajte torej in uvidite, da se hoče spreti z menoj!« 

* Ko pa je božji mož Elizej slišal, 
da je Izraelov kralj pretrgal svoja oblačila, 
je dal kralju sporočiti: 
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»Zakaj si pretrgal svoja oblačila? 
'Naj pride k meni in naj zve, da je prerok v Izraelu!« 

Prišel je torej Naaman s konji in vozom 
ter se ustavil pri vratih Elizejeve hiše. 

"* Elizej mu je poslal sla z naročilom: 
»Pojdi in se umi j sedemkrat v Jordanu 
in boš spet zdrav in čist!« 

" Naaman je jezen odhajal in govoril: 
»Glej, mislil sem, da bo prišel k meni, 
se ustopil in klical ime Gospoda, svojega Boga, 
položil roko na rane in tako ozdravil gobe. 

'^Mar nista reki v Damasku, Abana in Farfar, 
boljši ko vse Izraelove vode? 
Ali se ne bi mogel v njih umiti in očistiti?« 
Obrnil se je torej in srdit odhajal. 

"Njegovi služabniki so pristopili in mu rekli: 
»Oče, ko bi ti bil prerok naročil kaj težkega, 
ali bi ne bil tega storil? 
Koliko bolj, ko ti je rekel: Umij se in boš čist!« 

'̂  Tedaj je šel in se po besedi božjega moža 
sedemkrat potopil v Jordanu. 
Njegovo telo je spet postalo kakor telo majhnega dečka; 
bil je čist. 

"Tedaj se je vrnil z vsem svojim spremstvom k božjemu 
možu. 

Ko je prišel, se je ustopil predenj in rekel: 
»Glej, spoznal sem, 
da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu.« 

PSALM 41 (2—3); 42 (3. 4) 

O d p e v : Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. 

Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu, 
kdaj pridem in se prikažem pred tvojim obličjem? D> 
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Kako sem v množici hodil k božji liiši 
med radostnim petjem v prazničnem zboru. Odpev. 

Pošlji svojo luč in svojo zvestobo: 
ti dve naj me vodita 
in me pripeljeta na tvojo sveto goro, 
v tvoje šotore. Odpev. 

In pristopil bom k božjemu oltarju, 
k Bogu, ki je moje veselje in moja radost, 
in te bom hvalil s citrami, 
o Bog, moj Bog! Odpev.̂  

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS JE POSLAN TUDI ZA POGANE 
Lk 4, 24—30. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
Ko je prišel Jezus v Nazaret, je v shodnici govoril ljudstvu: 

" »Resnično, povem vam: 
Nobenega preroka ne sprejmejo v njegovem kraju. 

" v resnici pa vam povem: 
Mnogo vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dnevih, 
ko se je zaprlo nebo za tri leta in šest mesecev 
in je nastala velika lakota po vsej deželi: 

^ p a k nobeni izmed njih ni bil Elija poslan 
razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. 

" In mnogo gobavih je bilo v Izraelu 
ob času preroka Elizeja, 
pa nobeden izmed njih ni bil očiščen 
razen Naamana, ki je bil Sirec« 

^Vsi v shodnici so se razsrdili, ko so to slišali. 
"Vstali so, ga vrgli iz mesta ter odvedli na rob hriba, 

na katerem je bilo njih mesto sezidano, 
da bi ga pahnili v prepad. 

^Toda on je šel po sredi med njimi — in je odhajal. 
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T o r e k 3. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: PROSIMO, NAJ BOG SPREJME 
NAŠO SKESANOST 

Dan 3, 25. 34^t3. 

Berilo iz knjige preroka Danijela. 

" Tiste dni je Azarija stoje sredi ognja molil takole: 
^ Ne zavračaj nas za vedno zaradi svojega imena 

in ne razdiraj svoje zaveze. 
^̂  Ne odteguj nam svojega usmiljenja, 

zaradi Abrahama, svojega ljubljenca, 
zaradi Izaka, svojega služabnika, 
in Izraela, svojega svetega, 

^ki si jim obljubil, da boš namnožil njihov zarod 
kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morski obali. 

^̂  Kajti, o Gospod, postali smo manjši od vseh narodov, 
ponižani smo zdaj po vsej zemlji zaradi naših grehov. 

*̂V tem času ni kneza ne preroka ne voditelja 
ne žgalne ne klavne ne jedilne daritve ne kadila 
ne kraja, kjer bi tebi darovali prvine in našli milost. 

'̂ Toda s skesanim srcem in ponižnim duhom naj bomo sprejeti, 
kakor žgalne daritve ovnov in juncev 
in neštevilnih tolstih jagnjet. 

^Tako naj velja danes pred teboj naša daritev, 
in naj ti bo všeč, da tebi sledimo; 
kajti ne bodo osramočeni, kateri zaupajo vate. 

*^ Zdaj hodimo za teboj z vsem srcem, 
bojimo se te in iščemo tvojega obličja: 
ne daj, da ostanemo osramočeni! 

^̂  Ampak ravnaj z nami po svoji dobroti j ivosti 
in po obilnosti svojega usmiljenja! 

^ Reši nas s svojo čudežno močjo 
in daj čast svojemu imenu, o Gospod! 
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PSALM 24 (4bc—5ab. 6—7bc. 8—9) 

O d p e v : Gospod, spomni se svojega usmiljenja! 

Svoja pota, Gospod, mi pokaži 
in svojih steza me nauči! 
Vodi me v svoji resnici ter me liči, 
saj si ti, Bog, moj rešitelj. Odpev. 

Gospod, spomni se svojega usmiljenja 
in svojih milosrčnosti, ki so od vekov. 
Grehov moje mladosti se ne spominjaj, 
zaradi svoje dobrote me ne pozabi. Gospod! Odpev. 

Dober in pravičen je Gospod, 
zato grešnike uči pravih poti. 
Vodi ponižne v pravičnosti, 
uči krotke svojih poti. Odpev. 

VRSTICA pred evzingelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: CE ODPUŠČAMO, BOG ODPUŠČA NAM 
Mt 18, 21—35. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
^'Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: 

»Gospod, če greši zoper mene moj brat, 
kolikokrat naj mu odpustim? Do sedemkrat?« 

^ Jezus mu pravi: 
»Ne rečem ti: do sedemkrat, 
ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. 

"Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, 
ki je hotel napraviti račun s svojimi hlapci. 

"Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, 
ki je bil dolžan deset tisoč talentov. 

"Ker pa ni imel s čim plačati, 
je ukazal njegov gospod prodati njega, 
ženo in otroke in vse, kar je imel, in poplačati. 

^Hlapec pa je padel preden j in ga prosil: 
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,Gospod, potrpi z menoj in vse ti povrnem.' 
"Gospod se je tega hlapca usmilil, 

ga oprostil in mu dolg odpustil. 

^Ko je pa ta hlapec odšel, je srečal enega svojih sohlapcev, 
ki mu je bil dolžan sto denarjev, 
in ga je zgrabil ter davil, govoreč: 

",Plačaj, kar si dolžan!' 
Njegov sohlapec pa je padel predenj in ga prosil: 
,Potrpi z menoj in ti povrnem.' 

^Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga dal vreči v ječo, 
dokler bi ne poplačal dolga. 

'̂ Ko so pa njegovi sohlapci videli, kaj se je zgodilo, 
so se zelo užalostili 
in so šli ves dogodek pravit svojemu gospodu. 

^̂  Tedaj ga je njegov gospod poklical in mu rekel: 
,Hudobni hlapec, ves tisti dolg sem ti odpustil, 
ker si me prosil; 

^ ali nisi bil torej tudi ti dolžan 
usmiliti se svojega sohlapca, 
kakor sem se tudi jaz tebe usmilil?' 

^ In njegov gospod se je razsrdil in ga izročil mučiteljem, 
dokler bi ne poplačal vsega dolga. 

^Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, 
če iz srca ne odpustite vsak svojemu bratu.« 
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S r e d a 3. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: SPOLNJUJMO ZAPOVEDI 
5 Mojz 4 ,1 . 5—9. 

Berilo iz pete Mojzesove knjige. 

Mojzes je govoril ljudstvu: 
' Sedaj, Izrael, poslušaj postave in naredbe, 

katere vas učim spolnjevati, da ostanete pri življenju 
in pridete v posest dežele, ki vam jo daje Gospod, 
Bog vaših očetov! 

' Glejte, učil sem vas postave in naredbe, 
kakor mi je zapovedal Gospod, moj Bog, 
da ravnajte tako tam v deželi, 
ki greste vanjo, da jo dobite v last. 

'Držite se jih in jih spolnjujte; 
kajti to bo vaša modrost in razumnost pred narodi, 
ki bodo slišali o vseh teh postavah; 
govorili bodo: 
Resnično, ta veliki narod je modro in razumno ljudstvo! 

^ Kajti kje je velik narod, 
ki bi mu bilo božanstvo tako blizu, 
kakor je nam Gospod, naš Bog, 
kadar koli ga kličemo? 

' I n kje je velik narod, 
ki bi imel tako pravične zakone in naredbe, 
kakor je vsa ta postava, ki vam jo danes dajem? 

' Samo varuj se in zelo pazi, 
da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, 
in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja! 
Oznanjaj jih svojim otrokom in vnukom! 
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PSALM 147 (12—13. 14—15. 19—20) 

O d p e v : HvaU, Jeruzalem, Gospoda! 

Hvali, Jeruzalem, Gospoda, 
hvali svojega Boga, o Sion! 
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat, 
blagoslovil tvoje otroke v tebi. Odpev. 

Dal je mir tvojim pokrajinam, 
z najboljšo pšenico te hrani. 
Pošilja svoje ukaze na zemljo, 
hitro teče njegova beseda. Odpev. 

Oznanil je Jakobu svojo besedo, 
svoje zakone in zapovedi Izraelu. 
Ni storil tako nobenemu narodu, 
svojih zapovedi jim ni razodel. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: TREBA JE PRAV DELATI IN UČITI 
Mt 5,17—19. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
"Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; 

ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. 
'̂  Kajti resnično, povem vam: 

Dokler ne prejde nebo in zemlja, 
ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, 
dokler se vse ne zgodi. 

"Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi 
in bo tako ljudi učil, 
bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. 
Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, 
bo velik v nebeškem kraljestvu. 
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Č e t r t e k 3. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: TO LJUDSTVO NI POSLUŠALO BOŽJE BESEDE 
Jer 7, 23—28. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

To govori Gospod: 
" Svojemu ljudstvu sem dal to zapoved: 

»Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog 
in vi boste moje ljudstvo! 
Hodite natanko po potu, ki vam ga predpisujem, 
da vam bo dobro!« 

^Pa niso poslušali, ne nagnili svojih ušes, 
marveč so hodili po svojih sklepih 
v trmi svojega hudobnega srca; 
hrbet so mi pokazali in ne obličja. 

"Od dneva, ko so vaši očetje odšli iz egiptovske dežele, 
do današnjega dne sem zgodaj in pozno pošiljal k vam 
vse svoje služabnike preroke. 

^ Toda niso poslušali in ne nagnili svojega ušesa. 
ampak so bili trdovratni, 
huje so ravnali ko njihovi očetje. 

"Če jim vse te besede poveš, te ne bodo poslušali, 
in če jih pokličeš, ti ne bodo odgovorili. 

^ Tedaj jim reci: 
»To je narod, ki ne posluša glasii Gospoda, svojega Boga, 
in ne sprejema nauka. 
Konec je zvestobe, izginila je iz njihovih ust.« 

PSALM 94 (1—2. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Odprite srca božji milosti. 

Pridite, prepevajmo Gospodu, 
vzklikajmo Bogu, našemu Zveličarju! 
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, 
slavimo ga s spevi. Odpev. 
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Pridite, v molitvi padimo na kolena, 
pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. 
On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, 
o, da bi danes poslušali njegov glas. Odpev. 
Ne zapirajte svojih src božjemu klicu 
kot ob dnevu nezaupanja v puščavi, 
ko mi vaši očetje niso zaupali, 
dasi so videli moja dela. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: KDOR NI S KRISTUSOM, JE PROTI NJEMU 
Lk 11,14—23. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
^* Tisti čas je Jezus izganjal hudega duha, ki je bil nem. 

Ko je pa hudi duh izšel, je mutec spregovoril 
in množice so se začudile. 

" Nekateri izmed njih pa so rekli: 
»Z Beelzebulom, poglavarjem hudih duhov, 
izganja hude duhove.« 

''Drugi pa so ga skušali 
in so zahtevali od njega znamenje z neba. 

"Toda on je poznal njih misli in jim je rekel: 
»Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, se opustoši 
in hiša se na hišo zruši. 

"Če je torej tudi satan zoper sebe razdeljen, 
kako bo obstalo njegovo kraljestvo, 
ker pravite, da z Beelzebulom izganjam hude duhove? 

"Če pa jaz z Beelzebulom izganjam hude duhove, 
s kom jih izganjajo vaši sinovi? 
Zato bodo oni vaši sodniki. 

^ Če pa z božjim prstom izganjam hude duhove, 
tedaj je prišlo k vam božje kraljestvo. [> 
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*̂ Kadar močni z orožjem varuje svoj dom, 
je na varnem njegovo premoženje; 

^če pa pride močnejši od njega in ga premaga, 
mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal, 
in razdeli njegov plen. 

^Kdor ni z menoj, je zoper mene, 
in kdor ne zbira z menoj, raztresa.« 

P e t e k 3. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: NE KROJIMO SAMI SEBI BOGA 
Oz 14, 2—10. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 
To govori Gospod: 

^ Izrael, vrni se h Gospodu, svojemu Bogu, 
zakaj po svoji krivdi si padel. 

'Vzemite besede s seboj 
in vrnite se h Gospodu ter mu recite: 
»Odpiisti vso pregreho in vzemi za dobro, 
da ti darujemo sad svojih ustnic. 

* Asur nas ne bo rešil, ne bomo več sedli na konja, 
in tega, kar so izdelale naše roke, 
ne bomo več imenovali ,naš Bog', 
zakaj pri tebi najde sirota sočutje.« 

'Ozdravil bom njih zablodo, rad jih bom ljubil, 
zakaj moja jeza se je od njih odvrnila. 

'Kakor rosa bom Izraelu, cvetel bo kakor lilija, 
pognal bo korenine kakor na Libanonu; 

'njegove veje se bodo široko razprostirale, 
veličasten bo kakor oljka 
in njegov vonj bo kakor vonj kadila. 
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^Vrnili se bodo in sedli bodo pod mojo senco; 
zopet bodo pridelovali pšenico in gojili vinsko trto: 
nje vino bo slovelo kot libanonsko. 

'Kaj ima Efraim še skupnega z maliki? 
Kaznoval sem ga, nato sem ga osrečil. 
Jaz sem kakor zelena cipresa; 
iz mene izhaja sad, ki je na njem. 

"Kdor je moder, bo to razumel, 
kdor je razumen, bo spoznal, da so Gospodova pota ravna: 
pravični hodijo po njih, grešniki pa na njih padejo. 

PSALM 80 (6c—8a. 8bc—9. 10—llab. 14.17) 

O d p e v : Naš Bog govori: poslušajte me! 

Slišal sem jezik, ki ga nisem poznal: 
Njegove rame sem oprostil bremena, 
njegove roke so odložile košaro; 
v stiski si klical in sem te rešil. Odpev. 

Iz grmečega oblaka sem ti odgovoril, 
pri vodi v puščavi sem te preskušal. 
Moje ljudstvo, sliši, opominjal te bom, 
Izrael, da bi me vendar poslušal! Odpev. 

Naj ne bo pri tebi drugega boga, 
ne moli tujega boga! 
Jaz sem Gospod, tvoj Bog, 
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele. Odpev. 

O da bi me moje ljudstvo poslušalo, 
da bi Izrael hodil po mojih potih; 
hranil bi ga z najboljšo pšenico, 
nasičeval bi ga z medom iz skale. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: LJUBI GOSPODA, SVOJEGA EDINEGA BOGA 
Mr 12, 28b—34. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
^ Tisti čas je k Jezusu pristopil neki pismouk in ga vprašal: 

»Katera je prva med vsemi zapovedmi?« 
^'Jezus mu je odgovoril: 

»Prva zapoved med vsemi je: 
,Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. 

^̂  Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem 
in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo.' 
To je prva zapoved. 

'̂ Druga je tej enaka: 
,Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.' 
Večja od teh ni nobena druga zapoved.« 

^̂  Pismouk pa mu je rekel: 
»Dobro, učenik, prav si rekel, 
da je Bog edini in ni drugega razen njega; 

^^in da je ljubiti njega z vsem srcem in vsem mišljenjem 
in vso dušo in vso močjo 
ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe — 
več kakor vse žgalne in druge daritve.« 

" Videč, da je razumno odgovoril, 
mu je Jezus rekel: 
»Nisi daleč od božjega kraljestva.« 
In nihče si ga ni upal še kaj vprašati. 
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S o b o t a 3. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG HOČE NAŠE LJUBEZNI 
Oz 6,1—6. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 

To govori Gospod: 
^ V svoji stiski bodo po meni koprneli: 

»Pridite, vrnimo se h Gospodu! 
On je raztrgal, pa nas tudi ozdravi, 
zadal nam je rano, pa nas tudi obveže; 

^v dveh dneh nas oživi, tretji dan nas vzdigne, 
in živeli bomo pred njegovim obličjem. 

^ Vneto si prizadevajmo spoznati Gospoda; 
prišel bo zanesljivo kakor jutranja zarja, 
prišel bo k nam kakor jesenski dež, 
kakor spomladni dež, ki zemljo ovlaži.« 

^Kaj naj počnem s teboj, Efraim? 
Kaj naj počnem s teboj, Juda? 
Vaša zvestoba je kakor jutranja megla, 
kakor rosa, ki hitro izgine. 

' Zavoljo tega jih obtesujem po prerokih, 
jih ubijam z besedo svojih ust, 

^in kakor luč se dvigne moja sodba: 
da, hočem ljubezni in ne daritve. 
spoznanja božjega, bolj ko žgalne žrtve! 

PSALM 50 ( 3 ^ 1 . 18—19. 20—21) 

O d p e v : Bog hoče ljubezni, ne daritve. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! Odpev. L> 
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Nad klavno daritvijo nimaš veselja, 
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral. 
Moja daritev, o Bog, je skesan duh, 
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ. Odpev. 

Gospod, dobrotljiv in milostljiv bodi Sionu 
in pozidaj jeruzalemske zidove! 
Tedaj boš sprejemal prave daritve, 
tedaj ti bodo darovali na oltarju. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: SKESANEMU CESTNINARJU JE ODPUŠČENO 
Lk 18, 9—14. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

'Tisti čas je povedal Jezus to priliko nekaterim, 
ki so zaupali vase, da so pravični, 
in so druge zaničevali: 

" »Dva človeka sta šla v tempelj molit, 
eden farizej in drugi cestninar. 

" Farizej se je ustopil in je sam pri sebi tako molil: 
,Bog, zahvalim te, da nisem kakor drugi ljudje: 
roparji, krivičniki, prešuštniki, 
ali tudi kakor ta cestninar; 

"postim se dvakrat v tednu, 
desetino dajem od vsega, kar dobivam'. 

" Cestninar pa je stal od daleč 
in Še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, 
ampak se je trkal na prsi in govoril: 
,Bog, bodi milostljiv meni grešniku!' 

"Povem vam: 
Ta je šel opravičen na svoj dom, 
oni pa ne; 
zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan 
in, kdor se ponižuje, bo povišan.« 
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M a š a p o l j u b n e g a d n e v 4. p o s t n e m t e d n u 
(Zlasti v letih B in C, ko na četrto postno nedeljo ne beremo evangelija 
o sleporojenem, lahko to mašo vzamemo kak dan v tednu) 

Berilo: VESELIM SE BOŽJE LUCi 
Mih 7, 7—9. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 

^Oziram se na Gospoda, čakam na Boga, mojega rešitelja, 
on me bo uslišal. 

*Ne veseli se nad menoj, moja sovražnica! 
Ako sem padel, bom spet vstal, 
ako sedim v temi, je Gospod moja luč! 

'Gospodovo jezo bom prenašal, ker sem grešil zoper njega, 
dokler ne razsodi moje pravde 
in ne izvrši nad menoj sodbe. 
Privedel me bo v svetlobo, 
veselil se bom njegove pravičnosti. 

PSALM 26 (1. 7—8. 9. 13—14) 

O d p e v : Gospod je moja luč in moja rešitev. 

Gospod je moja luč in moja rešitev, 
koga bi se bal? 
Gospod je varuh mojega življenja, 
pred kom bi trepetal? Odpev. 

Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem; 
usmili se me in usliši me! 
Tebi govori moje srce, moje obličje tebe išče; 
tvoj obraz iščem. Gospod. Odpev. 

Ne skrivaj pred menoj svojega obraza, 
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca; 
ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi, 
ne zapusti me, Bog, moj rešitelj! Odpev. I> 
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Verujem, da bom užival Gospodove dobrote 
v deželi živih. 
Upaj v Gospoda, bodi pogumen, 
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda! Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS ODPRE OCI SLEPOROJENEMU 
Jan 9, 1—41. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

' Tisti čas je Jezus mimogredoč videl človeka, 
ki je bil slep od rojstva. 

^ Njegovi učenci so ga vprašali: 
»Učenik, kdo je grešil, on ali njegovi starši, 
da se je slep rodil?« 

^ Jezus je odgovoril: 
»Ni grešil ne on ne njegovi starši, 
ampak da se na njem razodenejo božja dela. 

^Delati moram dela njega, ki me je poslal, dokler je dan; 
pride noč, v kateri nihče ne more delati. 

'Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« 

*Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, 
naredil blata s slino, 
pomazal z blatom njegove oči in mu rekel: 

^ »Pojdi, umi j se v kopeli Siloi,« (kar pomeni Poslani). 
Šel je torej in se umil in, ko se je vrnil, je videl. 

' Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, 
so govorili: 
»Ali ni ta tisti, ki je posedal in prosjačil?« 

' Eni so trdili: »On je,« 
drugi: »Nikakor, ampak podoben mu je.« 

*"On je rekel: »Jaz sem.« 
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Vpraševali so ga torej: 
»Kako so se ti oči odprle?« 

" Odgovoril je: 
»Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je napravil blata, 
mi z njim pomazal oči in mi rekel: 
,Pojdi v Siloo in se umij!' 
Šel sem in se umil in sem spregledal.« 

" In rekli so mu: »Kje je tisti?« 
Odgovoril je: »Ne vem.« 

"Peljali so ga, poprej slepega, k farizejem. 
"Bila pa je sobota, ko je Jezus blato naredil 

in mu odprl oči. 
" Spraševali so ga pa tudi farizeji, kako je spregledal. 

On pa jim je rekel: 
»Blata mi je dal na oči in sem se umil in vidim.« 

"Govorili so torej nekateri izmed farizejev: 
»Ni od Boga ta človek, ker ne praznuje sobote.« 
Drugi so govorili: 
»Kako bi mogel grešen človek delati taka znamenja?« 

"In bil je razpor med njimi. 
Tedaj zopet rečejo slepemu: 
»Kaj praviš ti o njem, ker je tvoje oči odprl?« 
On je rekel: »Prerok je.« 

"Judje tedaj niso o njem verjeli, da je bil slep 
in da je spregledal, 
dokler niso poklicali njegovih staršev. 

" In vprašali so jih: 
»Ali je to vaš sin, ki o njem pravite, 
da se je slep rodil? Kako, da zdaj vidi?« 

^Njegovi starši so odgovorili: 
»Vemo, da je to naš sin in da se je rodil slep; 

*̂ kako pa da zdaj vidi, ne vemo; 
ali kdo je njegove oči odprl, mi ne vemo; 
njega vprašajte, dovolj je star; sam naj govori o sebi.« > 
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^To so njegovi starši rekli, ker so se bali Judov; 
kajti Judje so bili že sklenili, 
da bo vsak izobčen iz shodnice, 
kdor Jezusa prizna za Kristusa; 

^zato so njegovi starši rekli: 
»Dovolj je star, njega vprašajte.« 

"Poklicali so torej v drugo človeka, 
ki je bil prej slep, in mu rekli: 
»Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« 

"On je tedaj rekel: »Ce je grešnik, ne vem. 
Eno pa vem, da jaz, ki sem bil slep, zdaj vidim.« 

"Rekli so mu torej: 
»Kaj ti je storil? Kako je tvoje oči odprl?« 

" Odgovoril jim je: 
»Povedal sem vam že, in ste me slišali! 
Čemu hočete znova slišati? 
Ali hočete tudi vi postati njegovi učenci?« 

^Ti pa so ga ozmerjali in rekli: 
»Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. 

^Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog, 
o tem pa ne vemo, od kod je.« 

^Odgovoril jim je: 
»To je vendar čudno, da vi ne veste, od kod je, 
pa je meni oči odprl! 

^'Vemo, da grešnikov Bog ne usliši, 
marveč ako je kdo bogaboječ in spolnjuje njegovo voljo, 
takega usliši. 

^ Odkar svet stoji, se ni slišalo, 
da bi bil kdo odprl oči sleporojenega. 

^^Ko bi ta ne bil od Boga, bi nič ne mogel storiti.« 
"Odgovorili so mu: 

»Ves si rojen v grehih, pa nas boš ti učil?« 
In pahnili so ga ven. 
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*'Jezus je slišal, da so ga ven pahnili, 
in ko je naletel nanj, mu je rekel: 
»Veruješ v Sina človekovega?« 

''Odgovoril je: 
»Gospod, kdo je, da bi vanj veroval? 

"Jezus mu je rekel: 
»Videl si ga in s teboj govori: on je.« 

^ In odgovoril je: 
»Verujem, Gospod« in ga je počastil. 

*' In Jezus je rekel: 
»Za sodbo sem prišel na ta svet, 
da spregledajo, kateri ne vidijo, 
in da oslepijo, kateri vidijo.« 

*'To so slišali nekateri izmed farizejev, 
ki so bili z njim, in so mu rekli: 
»Smo mar tudi mi slepi?« 

*^ Jezus jim je odgovoril: 
»Če bi bili slepi, bi ne imeli greha; 
tako pa pravite: ,Vidimo'; vaš greh ostane.« 

P o n e d e l j e k 4. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: MED ODREŠENIMI NE BO VEČ STISKE 
Iz 65,17—21. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

To govori Gospod: 
"Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, 

o prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel, 
'̂  temveč veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. 

Glej, preustvarim Jeruzalem v radost 
in njegovo ljudstvo v veselje. > 
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' 'Radoval se bom nad Jeruzalemom, 
se veselil nad svojim ljudstvom. 
Ne bo se več v njem slišal glas joka, ne glas tarnanja. 

^ Ne bo več tam dojenčka, ki doživi le malo dni, 
ne starčka, ki bi ne dopolnil svojih let. 
Kdor bo umrl stoleten, bo umrl mlad, 
kdor ne doseže sto let, bo veljal za prekletega. 

*̂ Zidali bodo hiše in v njih prebivali, 
zasajali bodo vinograde in uživali njih sad. 

PSALM 29 (2.4. 5—6. 11.12a.l3b) 

O d p e v : Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. 

Gospod, slavim te, ker si me osvobodil 
in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano. 
Gospod, iz podzemlja si me potegnil, 
rešil me njih, ki se pogrezajo v jamo. Odpev. 
Igrajte Gospodu, njegovi sveti, 
zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu! 
Njegova jeza traja trenutek, 
njegova dobrohotnost pa vse življenje. Odpev. 

Sliši, Gospod, in usmili se me; 
Gospod, pomočnik mi bodi! 
Spremenil si moje žalovanje v rajanje. 
Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS VRNE OCETU MRTVEGA SINA 
Jan 4,43—54. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

*^ Tisti čas je Jezus iz Samarije odšel v Galilejo. 
**Sam Jezus je namreč pričal, 

da prerok nima časti v domačem kraju. 
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*^Ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, 
ker so vse vedeli, kar je bil storil v Jeruzalemu ob prazniku; 
kajti tudi oni so bili šli k prazniku. 

** Prišel je torej spet v Kano galilejsko, 
kjer je bil spremenil vodo v vino. 

Bil je pa neki kraljevi uradnik, 
čigar sin je bil bolan v Kafarnaumu. 

^^Ko je ta slišal, da je Jezus dospel iz Judeje v Galilejo, 
je prišel k njemu in prosil, 
naj pride in ozdravi njegovega sina; 
bil je namreč že na tem, da umrje. 

^ Jezus mu je tedaj rekel: 
»Ce ne vidite znamenj in čudežev, ne verujete.« 

*'Kraljevi uradnik mu pravi: 
»Gospod, stopi tja, preden moj otrok umrje!« 

'"Jezus mu reče: 
»Pojdi, tvoj sin živi.« 
Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je šel. 

'̂  Že na poti pa so mu prišli naproti služabniki 
in povedali, da njegov sin živi. 

'^Povprašal jih je torej po uri, ob kateri mu je odleglo. 
Rekli so mu: 
»Včeraj ob sedmi uri ga je pustila mrzlica.« 

^'Oče je tedaj spoznal, da ob tisti uri, 
ob kateri mu je Jezus rekel: ,Tvoj sin živi'. 
In veroval je on in vsa njegova hiša. 

'^To je bil že drugi čudež, 
ki ga je Jezus storil po svojem prihodu iz Judeje v Galilejo. 
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T o r e k 4. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG REŠUJE PO VODI KRSTA 

Ezek 47,1—9. 12. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 

^ Tiste dni me je angel peljal nazaj k tempeljskemu vhodu. 
In glej, izpod tempeljskega praga je privrela voda proti 

vzhodu, 
zakaj ospredje templja je gledalo proti vzhodu. 
Voda pa je izvirala na desni strani templja, 
južno od oltarja. 

^ Nato me je peljal ven skozi severna vrata 
ter me vodil zunaj okrog do zunanjih vrat, 
ki gledajo proti vzhodu. 
In glej, voda je žuborela od desne strani. 

'Mož je šel z merilno vrvico v svoji roki proti vzhodu; 
zmeril je tisoč komolcev in me peljal po vodi, 
ki mi je segala do gležnjev. 

* Zmeril je zopet tisoč komolcev in me peljal po vodi, 
ki mi je segala do kolen. 
Zopet je zmeril tisoč komolcev in me peljal po vodi, 
ki mi je segala do ledij. 

'Zopet je zmeril tisoč komolcev; 
tedaj je bila reka, ki je nisem mogel prebresti; 
voda je namreč tako narastla, 
da je bila voda za plavanje, 
reka, ki je ni bilo mogoče prebresti. 

'Tedaj mi je rekel: 
»Ali si videl, sin človekov?« 
Potem me je peljal nazaj po bregu reke. 

^Ko sem se vračal, sem videl na bregu reke 
na ^beh straneh silno veliko drevja. 
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* Rekel mi je: 
»Ta voda teče v vzhodni okraj 
in vre dol v pustinjo in dospe v Mrtvo morje. 
Ko pride tja, postane voda Mrtvega morja zdrava. 

'Vsakršno živo bitje, ki se tam giblje, 
oživi, kamor koli se izlije reka; 
tedaj bo silno veliko rib. 
Kajti če pride ta voda tja, ozdravi Mrtvo morje 
in ostane pri življenju vse, kar doseže reka. 

"Na obeh bregovih reke 
bo rastlo vsakovrstno drevje z užitnim sadjem; 
listje mu ne ovene in sad mit ne mine. 
Vsak mesec bo nov sad rodilo; 
zakaj voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. 
Njegov sad bo za jed in njegovo listje v zdravilo.« 

PSALM 45 (2—3. 5—6. 8—9) 

O d p e v : Bog je naše zavetje. 

Bog nam je zavetje in moč, 
kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal. 
Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni, 
se gore prevalijo v sredino morja. Odpev. 

Reka s potoki razveseljuje božje mesto, 
ki je presveti šotor Najvišjega. 
Bog je v njegovi sredi, ne bo se majalo; 
Bog mu pomaga ob prvem svitu. Odpev. 

Z nami je Gospod nad vojskami, 
naše zavetje je Jakobov Bog. 
Pridite, poglejte Gospodova dela, 
kakšne čudovite reči je storil na zemlji! Odpev. 



172 4. postni teden: torek 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVI BOLNEGA MOŽA V KOPELI 
Jan 5, 1—3a. 5—16. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

^Bil je judovski praznik 
in Jezus se je napotil v Jeruzalem. 

^V Jeruzalemu pa je pri Ovčjih vratih kopališče, 
ki se po hebrejsko imenuje Betsata 
in ima pet stebrenikov. 

^V teh je ležala velika množica bolnikov: 
slepih, hromih, sušičnih. 

^ Bil je pa tam neki človek, ki je bil 38 let bolan. 
'Jezus ga je videl ležečega 

in, ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: 
»Ali hočeš ozdraveti?« 

^ Bolnik mu je odgovoril: 
»Gospod, nimam nikogar, ki bi me dejal v vodo, 
kadar voda zaplivka; 
medtem ko se jaz tja pomikam, 
pa vstopi pred menoj kdo drug.« 

* Jezus mu reče: 
»Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi!« 

' In takoj je mož ozdravel, vzel posteljo in hodil. 

Tisti dan pa je bila sobota. 
"Judje so zato govorili ozdravljencu: 

»Sobota je, ne smeš postelje nositi.« 
" On jim je odgovoril: 

»Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: 
»Vzemi svojo posteljo in hodi.'« 

"Vprašali so ga: 
»Kdo je tisti, ki ti je rekel: ,Vzemi in hodi'?« 

"Toda ozdravljenec ni vedel, kdo je. 



4. postni teden: sreda 173 

Jezus se je bil namreč umaknil, ker je bila množica ondi. 
"Pozneje ga je našel Jezus v templju in mu rekel: 

»Glej, ozdravel si, ne greši več, 
da se ti ne zgodi kaj hujšega.« 

*^Mož je odšel in Judom povedal, 
da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. 

'"Zaradi tega, ker je Jezus delal taka dela v soboto, 
so ga Judje preganjali. 

S r e d a 4. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG OBLJUBI NOVO ZAVEZO 
Iz 49, 8—15. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
*Tako govori Gospod: 

Ob času milosti te uslišim, 
ob dnevu zveličanja ti pomagam. 
Čuvam te in te dam v zavezo ljudstvu, 
da povzdigneš deželo, da razdeliš opustošene dediščine, 

' da porečeš jetnikom: »Pojdite ven«, 
tem, ki so v temi: »Pridite na svetlo!« 
Pasli bodo po potih, po vseh golih gričih bo njih paša. 

"Ne bodo lačni ne žejni, 
ne zadene jih vroči veter ne sonce. 
Kajti njih Usmiljeni jih bo vodil, 
spremljal jih k vodnim vrelcem. 

" Iz vseh svojih gora naredim pot, 
moje ceste bodo nasipane. 

" Glej, ti-le pridejo od daleč, 
glej, oni od severa in zahoda, oni iz dežele Sincev! 

''Vriskajte, nebesa, raduj se, zemlja! Zavriskajte gore! 
Gospod je potolažil svoje ljudstvo, 
se usmilil svojih siromakov. O 
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" Sion pa je rekel: 
»Gospod me je zapustil. Vsemogočni je name pozabil. 

"Ali pozabi žena na svojega dojenčka, 
da bi se ne usmilila sina svojega telesa? 
In ko bi ga tudi ona pozabila: jaz te ne pozabim! 

PSALM 144 (8—9. 13cd—14. 17—18) 

O d p e v : Usmiljen in mllostljiv je Gospod. 

Blag in usmiljen je Gospod, 
potrpežljiv in premilostljiv. 
Dober je Gospod vsem, 
usmiljen do vseh svojih del. Odpev. 

Resničen je Gospod v vseh svojih besedah, 
dober v vseh svojih delih; 
Gospod zadržuje vse, ki padajo, 
dviga vse, ki so tlačeni. Odpev. 

Gospod je pravičen na vseh svojih potih 
in dober v vseh svojih delih; 
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, 
vsem, ki ga kličejo iskreno. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS DAJE ŽIVLJENJE 
Jan 5, 17—30. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

"Tisti čas je Jezus rekel Judom: 
»Moj Oče dela doslej, tudi jaz delam.« 

"Zaradi tega so ga Judje še bolj želeli umoriti, 
ker ni samo sobote kršil, 
ampak tudi Boga imenoval svojega Očeta 
in se delal enakega Bogu. 
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"Jezus se je torej oglasil in jim govoril: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Sin ne more delati sam od sebe ničesar 
razen, kar vidi, da dela Oče; 
kar koli namreč dela on, dela enako tudi Sin. 

^Oče namreč ljubi Sina in mu kaže vse, kar sam dela; 
in še večja dela ko ta mu bo pokazal, da se boste čudili. 

*̂ Kakor namreč Oče obuja mrtve in oživlja, 
tako tudi Sin oživlja, katere hoče. 

^ Kajti Oče tudi ne sodi nikogar, 
temveč je vso sodbo dal Sinu, 

^^da bi vsi častili Sina, kakor častijo Očeta; 
kdor ne časti Sina, ne časti Očeta, ki ga je poslal. 

"Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, 
ima večno življenje in ne pride v sodbo, 
ampak je prestopil iz smrti v življenje. 

"Resnično, resnično, povem vam: 
Pride ura in je že zdaj, 
ko bodo mrtvi slišali glas božjega Sina 
in kateri ga bodo slišali, bodo živeli. 

^ Kajti kakor ima Oče življenje sam v sebi, 
tako je dal tudi Sinu, da ima življenje sam v sebi. 

" In dal mu je oblast, da sodi, ker je Sin človekov. 
^Ne čudite se temu; kajti pride ura, 

v kateri bodo vsi, ki so v grobeh, zaslišali njegov glas: 
^'in kateri so delali dobro, bodo vstali k življenju, 

kateri pa so delali hudo, bodo vstali k obsodbi. 
^Jaz ničesar ne morem delati sam od sebe: 

kakor slišim, tako sodim; 
in moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, 
ampak, voljo tistega, ki me je poslal. 
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Č e t r t e k 4. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: MOJZES PROSI ZA BOŽJE USMILJENJE 
2 Mojz 32, 7—14. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
^ Tedaj je Gospod govoril Mojzesu: 

»Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo, 
ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, ravna hudobno. 

* Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal; 
naredili so si ulito tele, 
ga molili, mu darovali in rekli: 
,Izrael, to je tvoj bog, 
ki te je izpeljal iz egiptovske dežele!'« 

'Gospod je dalje rekel Mojzesu: 
»Videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. 

"* Sedaj me pusti, 
da se vname moj srd zoper nje in jih pokončam; 
tebe pa napravim v velik narod!« 

" Mojzes pa je prosil Gospoda, svojega Boga, in rekel: 
»Gospod, zakaj se vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, 
ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele 
z veliko močjo in z močno roko? 

"Zakaj naj bi govorili Egipčani: 
,Zlovoljno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah 
in iztrebi s površja zemlje?' 
Odvrni se od togote svoje jeze in naj ti bo žal 
zaradi zla, ki si ga namenil svojemu ljudstvu! 

"Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, 
ki si jim prisegel pri sebi in jim obljubil: 
,Namnožil bom vaš zarod kakor zvezde na nebu 
in vso to deželo, ki sem o njej govoril, 
bom dal vašemu zarodu v večno posest!'« 
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"Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi zla, 
o katerem je govoril, 
da bi ga storil svojemu ljudstvu. 

PSALM 105 (19—20. 21—22. 23) 

O d p e v : Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. 

Naredili so tele ob Horebu 
in molili iz zlata ulito podobo; 
svoje veličastvo so zamenjali 
s podobo bika, ki muli travo. Odpev. 
Pozabili so Boga, ki jih je rešil, 
njega, ki je delal znamenja v Egiptu, 
čudeže v Kamovi deželi, 
čudovite reči ob Rdečem morju. Odpev. 

Ze jih je hotel uničiti, 
da ni Mojzes, njegov izvoljenec, 
pri njem posredoval, 
in odvrnil njegovo jezo, da jih ni uničil. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: MOJZES JE NAPOVEDOVAL ODREŠENIKA 
Jan 5, 31^17. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus Judom: 
'• Če jaz pričujem o sebi, moje pričevanje ni pravo; 
'̂  drug je, kateri pričuje o meni, 

in vem, da je pričevanje, ki ga daje o meni, pravo. 
*̂ Poslali ste k Janezu Krstniku in pričeval je za resnico; 

^ toda jaz ne sprejemam pričevanje od človeka, 
ampak pripovedujem to zaradi tega, da bi se vi zveličali. 

^̂  On je bil svetilka, ki gori in sveti, 
vi pa ste se hoteli nekaj časa veseliti ob njegovi luči. [> 

12 
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^Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo; 
dela namreč, ki mi jih je dal moj Oče, da jih izvršim, 
prav ta dela, ki jih izvršujem, 
pričujejo o meni, da me je poslal Oče. 

"Tudi Oče, ki me je poslal, je pričal o meni. 
Nikoli niste slišali njegovega glasu, 
niste videli njegove postave 

^ in tudi njegove besede nimate, da bi prebivala v vas, 
ker vi ne verujete tistemu, ki ga je on poslal. 

^'Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno 
življenje, 

a prav ta so, ki pričujejo o meni 
""in vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. 
*^ Slave ne sprejemam od ljudi, 
^^ali poznam vas, da nimate v sebi božje ljubezni. 
^'Jaz sem prišel v imenu svojega Očeta 

in me nočete sprejeti; 
če pride kdo drug v lastnem imenu, ga boste sprejeli. 

*^Kako bi mogli verovati vi, 
ki sprejemate čast drug od drugega 
in ne iščete časti, ki jo daje edini Bog? 

**Ne mislite, da vas bom jaz tožil pri Očetu, 
vaš tožitelj je Mojzes, v katerega vi zaupate. 

^ Zakaj ko bi vi verjeli Mojzesu, bi verjeli meni, 
o meni je namreč on pisal. 

"Ce pa njegovemu pismu ne verjamete, 
kako boste verjeli mojim besedam? 
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P e t e k 4. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: PRAVIČNEMU GROZIJO S SMRTJO 
Modr 2, la. 12—22. 

Berilo iz knjige Modrosti. 

' Hudobni govorijo med seboj, napačno sodeč: 
'̂  »Zalezujmo pravičnega, ker nam je nadležen 

in nasprotuje našim delom, 
ker nam očita prestopke postave 
in nam oponaša napake naše vzgoje. 

" Baha se, da Boga pozna in se imenuje Gospodovega sina. 
'"Postal nam je obtožba našega mišljenja, 

nadležen nam je že, če ga vidimo, 
" ker njegovo življenje ni podobno drugim 

in njegova pota so posebna. 
'̂  Ima nas za pokvarjence 

in se ogiblje naših potov kakor nesnage; 
blagruje konec pravičnih 
in se hvali, da ima Boga za očeta. 

"Poglejmo, ali so njegove besede resnične, 
in preudarimo, kakšen bo njegov konec! 

'̂  Zakaj če je pravični sin Boga, se bo zanj zavzel 
in ga otel iz roke nasprotnikov. 

' ' S sramotenjem in mučenjem ga poskusimo, 
da spoznamo njegovo krotkost 
in preizkusimo njegovo potrpežljivost; 

^ n a sramotno smrt ga obsodimo, 
saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil!« 

*̂ Tako mislijo, pa se motijo, 
ker jih je zaslepila njih hudobija 

^̂  in ne poznajo božjih skrivnosti, 
tudi ne pričakujejo plačila za pobožnost 
in ne priznavajo nagrade za čiste duše. 

12* 
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PSALM 33 (17—18. 19—20. 21.23) 

O d p e v : Blizu je Gospod njim, Id so potrtega srca. 

Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo, 
da zbriše z zemlje njihov spomin. 
Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje 
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk. Odpev. 

Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, 
in v duhu skrušenim pomaga. 
Mnogo nadlog zadeva pravičnega, 
a iz vseh ga Gospod rešuje. Odpev. 

Varuje vse njegove kosti: 
niti ena izmed njih se ne bo strla. 
Gospod rešuje duše svojih služabnikov, 
ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: NI ŠE PRIŠLA URA JEZUSOVEGA 
TRPUENJA 

Jan 7, 1—2. 10. 25—30. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
' Tisti čas je Jezus hodil po Galileji; 
po Judeji namreč ni hotel hoditi, 
ker so ga Judje hoteli umoriti. 

^Bil pa je blizu judovski šotorski praznik. 
"Ko pa so bili njegovi bratje odšli na praznik, 

je šel tudi sam, ne očitno, ampak bolj na skrivaj. 
'̂ Govorili so tedaj nekateri izmed Jeruzalemčanov: 
»Ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti? 

" In glejte, očitno govori, pa mu nič ne rečejo. 
Ali so morda res voditelji spoznali, da je on Kristus? 

"Toda o tem vemo, od kod je, 
o Kristusu pa nihče ne bo vedel, od kod je, kadar pride. 

^*ZakIicaI je torej Jezus, ko je učil v templju: 
»Mene poznate in tudi veste, od kod sem! 
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In vendar nisem prišel sam od sebe, 
ampak biva v resnici tisti, ki me je poslal, 
in tega vi ne poznate. 

'̂ Jaz ga poznam, ker sem od njega in me je on poslal.« 

^Hoteli so ga torej prijeti, 
a nihče ni stegnil rok po njem, 
ker še ni bila prišla njegova ura. 

S o b o t a 4. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: ODREŠENIK BO KAKOR ŽRTVENO JAGNJE 
Jer 11, 18—20. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

" Gospod, ti si mi razodel in tako sem to zvedel. 
Takrat si mi pokazal njihove spletke. 

"Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. 
Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni: 
»Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred 
in iztrebimo ga iz dežele živih, 
da se ne bo več omenjalo njegovo ime!« 

^Gospod nad vojskami, ti sodiš pravično, 
preiskuješ obisti in srca; 
daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, 
zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo. 

PSALM 7 (2—3. 9bc—10. 11—12) 

O d p e v : Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam. 

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekcim, 
otmi me mojih preganjavcev in me reši, 
da me kdo ne zgrabi ko lev, 
raztrga in me nihče ne reši. Odpev. t> 
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Prisodi mi pravico po moji pravičnosti 
in po nedolžnosti, ki je v meni! 
Končaj zlobo brezbožnih, pravičnega pa okrepi, 
ti, pravični, ki preiskuješ srca in obisti! Odpev. 

Bog je moj varuh, 
rešuje vse, ki so pravega srca. 
Bog je pravičen sodnik, 
vsak dan grozi tistim, ki se ne spreobrnejo. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: ODREŠENIKA NE PRIČAKUJEJO IZ 
GALILEJE 

Jan 7, 40—53. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

*" Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, 
so govorili: »On je zares prerok.« 

** Drugi so rekli: »To je Kristus.« 
Nekateri pa so govorili: 
»Menda vendar Kristus ne pride iz Galileje? 

*^Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu 
in iz mesta Betlehem, kjer je bil David?« 

^ Nastal je torej zaradi njega med množico razpor. 
^Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, 

toda nihče ni stegnil rok po njem. 

* Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem 
in ti so jim rekli: 
»Zakaj ga niste privedli?« 

** Služabniki so odgovorili: 
»Nikoli noben človek ni tako govoril.« 

"Farizeji so jim odgovorili: 
»Ste se mar dali tudi vi preslepiti? 
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** Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev 
ali izmed farizejev? 

''̂ A ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so!« 
^ Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu 

in je bil eden izmed njih, jim je rekel: 
" »Ali mar naša postava koga sodi, 

če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela?« 
'̂  Odgovorili so mu: 

»Kaj si tudi ti iz Galileje? 
Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne vstane.« 

'̂  In odšli so vsak na svoj dom. 
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M a š a p o l j u b n e g a d n e v 5. p o s t n e m t e d n u 

(Zlasti v letih B in C, ko na peto postno nedeljo ne beremo evangelija 
o Lazarju, lahko to mašo vzamemo kak dan v tednu.) 

Berilo: ELIZEJ OŽIVI MRTVEGA DEČKA 
2 Kralj 4,18b—21. 32—37. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 

"Nekega dne je šel Sunamkin sin k očetu, 
ki je bil pri žanjcih. 

"Očetu je tožil: »Moja glava, moja glava!« 
On pa je rekel hlapcu: 
»Pelji ga k njegovi materi.« 

™ Vzdignil ga je in peljal k materi. 
Sedel je na njenih kolenih do poldneva, potem pa umrl. 

'̂ Šla je torej in ga položila na posteljo božjega moža 
in zaprla vrata za njim. 

^ Elizej je torej šel v hišo 
in glej, deček je ležal mrtev na njegovi postelji. 

''Vstopil je, zaprl vrata za seboj in za njim 
ter molil h Gospodu. 

** Potem je stopil gor in legel na dečka, 
položil usta na njegova usta, 
oči na njegove oči in roke na njegove roke. 
Ko se je tako sklonil čezenj, se je ogrelo dečkovo telo. 

''Nato se je umaknil in šel po hiši enkrat sem in tja. 
Potem je stopil gor in se sklonil čezenj. 
Tedaj je deček sedemkrat kihnil in odprl oči. 

''Nato je poklical Giezija in naročil: 
»Pokliči to Sunamko!« 
Poklical jo je. 
Ko je prišla k njemu, je rekel: 
»Vzemi svojega sina!« 
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^'Pristopila je, padla k njegovim nogam 
ter se sklonila do tal. 
Potem je vzela sina in odšla. 

PSALM 16 (1. 6—7. 8b.l5) 

O d p e v : Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava. 

Čuj, Gospod, pravično pravdo, 
čuj moje vpitje, 
poslušaj mojo molitev, 
na mojih ustnicah ni zvijače! Odpev. 
Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš; 
nagni se k meni in me poslušaj. 
Pokaži svoje čudovito usmiljenje, 
ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo. Odpev. 

Skrij me v senci svojih peruti 
in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje; 
se nasičeval, ko se zbudim, 
s tvojo podobo. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUS JE VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE 
Jan 11, l ^ t S . 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
' Tisti čas je bil nekdo bolan, Lazar iz Betanije, 
iz vasi Marije in njene sestre Marte. 

^Marija pa je bila tista, ki je Gospoda mazilila z oljem 
in mu obrisala noge s svojimi lasmi, 
in njen brat Lazar je bil bolan. 

* Sestri sta torej sporočili Jezusu: 
»Gospod, glej, ta, ki ga ljubiš, je bolan.« 

*Ko je Jezus to slišal, je rekel: 
»Ta bolezen ni za smrt, ampak v božjo slavo, 
da se po njej poveliča božji Sin.« [> 
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^ Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. 
"Ko je torej slišal, da je bolan, 

je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil, 
^ potem je pa rekel učencem: 

»Pojdimo spet v Judejo.« 
' Učenci mu rečejo: 

»Učenik, pravkar so te hoteli Judje kamnati 
in zopet greš tja?« 

'Jezus je odgovoril: 
»Ali nima dan dvanajst ur? 
Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, 
ker gleda luč tega sveta. 

'"Če pa hodi kdo ponoči, se spotakne, 
ker ni luči pri njem.« 

" To je izgovoril in nato jim je rekel: 
»Naš prijatelj Lazar spi, toda grem, da ga zbudim.« 

"Rekli so mu torej njegovi učenci: 
»Gospod, ako spi, bo ozdravel.« 

" Govoril pa je Jezus o njegovi smrti, 
a oni so mislili, da govori o počitku v spanju. 

" Tedaj jim je povedal Jezus naravnost: 
»Lazar je umrl 

" in zaradi vas se veselim, da nisem bil tam, 
da boste verovali. A pojdimo k njemu.« 

"Tomaž, ki se imenuje Dvojček, je tedaj rekel tovarišem: 
»Pojdimo še mi, da z njim umrjemo.« 

"Jezus je tedaj prišel in ga dobil, 
ko je bil že štiri dni v grobu. 

'"Bila je Betanija blizu Jeruzalema, 
oddaljena kakih petnajst tečajev. 

"Mnogo Judov je bilo prišlo k Marti in Mariji, 
da bi ju tolažili zaradi njunega brata. 

^"Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, 
mu je šla naproti, Marija pa je sedela doma. 
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" M a r t a je rekla Jezusu: 
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, 
bi moj brat ne bil umrl. 

^ A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, 
kar koli ga poprosiš.« 

^̂  Jezus ji reče: 
»Tvoj brat bo vstal.« 

" M a r t a mu odgovori: 
»Vem, da bo vstal ob vstajenju, poslednji dan.« 

" Jezus ji reče: 
»Jaz sem vstajenje in življenje. 
Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje; 

^'in kdor koli živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. 
Veruješ to?« 

" »Da, Gospod,« mu reče: 
»jaz verujem, da si ti Kristus, 
božji Sin, ki mora priti na svet.« 

" P o teh besedah je odšla 
in poklicala na tihem svojo sestro Marijo in rekla: 
»Učenik je tukaj in te kliče.« 

" T a je hitro vstala, ko je to slišala, in šla k njemu; 
^ Jezus namreč še ni bil prišel v vas, 

ampak je bil še na kraju, kjer ga je bila srečala Marta. 
" Ko so Judje, ki so bili z njo v hiši in jo tolažili, 

videli, da je Marija hitro vstala in šla ven, so šli za njo, 
misleč, da gre h grobu, da bi se tam zjokala. 

^^Ko je Marija prišla tja, 
kjer je bil Jezus in ga je zagledala, 
mu je padla k nogam ter mu rekla: 
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bil umrl.« 

^̂  Ko jo je tedaj Jezus videl, da joka 
in da jokajo Judje, ki so prišli z njo, 
se je v duhu raztožil; 

^ i n zadrhtel je ter rekel: t> 
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»Kam ste ga položili?« 
Rečejo mu: »Gospod, pridi in poglej.« 

^' In Jezus se je zjokal. 
"Judje so tedaj govorili: 

»Glejte, kako ga je ljubil!« 
"Nekateri izmed njih pa so rekli: 

»Ali ni mogel on, ki je odprl oči slepemu, 
storiti tudi, da bi ta ne umrl?« 

^ Jezus se spet raztoži in gre h grobu. 
Bila je to votlina in k njej je bil prislonjen kamen. 

*'Jezus naroči: »Odvalite kamen.« 
Marta, sestra umrlega, mu reče: 
»Gospod, že dehni; kajti leži že četrti dan.« 

*• Jezus ji reče: 
»Ali ti nisem dejal, da boš videla božjo slavo, 
če boš verovala?« 

*^ Odvalili so torej kamen. 

Jezus pa je povzdignil oči kvišku in rekel: 
»Oče, zahvalim te, da si me uslišal. 

*^Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, 
toda zaradi okoli stoječega ljudstva sem rekel, 
da bi verovali, da si me ti poslal.« 

*^ In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: 
»Lazar, pridi ven!« 

** In umrli je prišel ven, 
povezan na nogah in rokah s povoji, 
in njegov obraz je bil ovit s prtom. 
Jezus jim reče: 
»Razvežite ga in pustite, naj hodi.« 

*' In mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji 
in so videli, kaj je storil, je verovalo vanj. 
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P o n e d e l j e k 5. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: KLIC NEDOLŽNO OBSOJENE K BOGU 
Dan 13,1—9. 15—17. 19—30. 33—62; ali 41c—62. 

Berilo iz knjige preroka Danijela. 

* Tiste dni je v Babilonu prebival mož Joakim. 
^Vzel si je za ženo Helkijevo hčer Suzano; 

bila je silno lepa in se je bala Gospoda. 
^Tudi njeni starši so bili pravični 

in so vzgojili svojo hčer po Mojzesovi postavi. 
^Joakim je bil silno bogat. 

Imel je vrt ob svoji hiši. 
Pri njem so se zbirali Judje, 
ker je bil izmed vseh najuglednejši. 

^ Tisto leto sta bila postavljena izmed ljudstva 
dva starešina za sodnika, o kakršnih je govoril Gospod: 
»Krivica je prihajala iz Babilona od starešin, 
sodnikov, o katerih se je zdelo, da vodijo ljudstvo.« 

''Ta dva sta zahajala v Joakimovo hišo 
in k njima so hodili vsi, ki so imeli tožbe. 

^Ko je ljudstvo opoldne odšlo, 
je prihajala Suzana in se sprehajala v vrtu svojega moža. 

^ Oba starešina, ki sta jo vsak dan videla, 
ko je prišla in se sprehajala, 
sta se vnela v poželenju do nje. 

' Spačila sta svojo pamet in odvrnila svoje oči, da ne bi 
videla nebes 

in se ne bi spomnila njegovih pravičnih sodb. 

"Ko sta čakala na primeren dan, 
se je zgodilo, da je prišla, kakor prejšnje dni, samo z dvema 

deklicama, 
in se je hotela v vrtu kopati, ker je bilo vroče. I> 
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" Nihče ni bil tam razen obeh starešin, 
ki sta se skrila in prežala nanjo. 

"Rekla je deklicama: 
»Prinesita mi olja in mazila 
in zaklenita vrtna vrata, da se skopljem.« 

''Ko sta deklici odšli, sta vstala oba starešina in pritekla 
k njej. 

°̂ Rekla sta: »Glej, vrtna vrata so zaklenjena, 
nihče nas ne vidi. 
Midva te poželiva; zato nama privoli in se nama vdaj! 

"Ako ne, bova pričala zoper tebe, 
da je bil mladenič pri tebi 
in da si zato odposlala deklici od sebe.« 

^ Suzana je vzdihnila: 
»V stiskah sem od vseh strani; 
kajti ako to storim, me čaka smrt, 
ako pa ne storim, ne bom utekla vajinim rokam. 

" Pa bolje je zame, da tega ne storim 
in padem vama v roke, 
kakor da grešim pred Gospodovim obličjem.« 

^ In Suzana je zavpila z močnim glasom, 
a tudi oba starešina sta zavpila proti njej. 

^ In eden je stekel in odprl vrtna vrata. 

'̂'Ko so ljudje v hiši zaslišali vpitje na vrtu, 
so planili skozi stranska vrata, 
da bi videli, kaj se je pripetilo. 

" Ko sta starešina povedala svoje izjave, 
so se služabniki silno sramovali, 
ker se o Suzani nikdar ni govorilo kaj takega. 

^ Drugo jutro se je ljudstvo zbralo pri njenem možu Joakimu. 
Prišla sta tudi oba starešina, 
polna hudobne misli zoper Suzano, da jo izročita v smrt. 

^ Rekla sta vpričo ljudstva: 
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»Pošljite po Suzano, Helkijevo hčer, ki je Joakimova žena!« 
Poslali so hitro ponjo. 

^Prišla je ona, njeni starši, njeni otroci 
in vsi njeni sorodniki. 

^̂  Zajokali so njeni svojci in vsi, ki so jo videli. 
'*Oba starešina pa sta vstala sredi ljudstva 

in položila roke na njeno glavo. 
^̂  Ona pa je jokaje pogledala proti nebu, 

ker je njeno srce zaupalo v Gospoda. 
^ Starešina sta rekla: 

»Ko sva se sprehajala po vrtu, 
je ta vstopila z dvema deklicama, 
zaklenila vrtna vrata in odpustila deklici. 

"K njej je prišel mladenič, ki je bil skrit, 
in se ulegel k njej. 

'* Midva, ki sva bila v kotu na vrtu, 
pa sva videla hudobijo in pritekla k njima. 

^Videla sva ju sicer skupaj, pa njega nisva mogla prijeti, 
ker je bil močnejši od naju; odprl je vrata in pobegnil. 

"Njo sva prijela in vprašala, kdo je bil mladenič, 
*' pa nama ni hotela povedati. To pričava.« 

Zbor jima je verjel kot starešinama ljudstva in sodnikoma. 
Obsodili so jo na smrt. 

Začetek krajše oblike: 

Tiste dni je množica obsodila Suzano na smrt. 

"^ Suzana je glasno zavpila in molila: 
»Večni Bog, ki poznaš skrito, ki vse veš, preden se zgodi! 

^̂  Ti veš, da sta sodnika lažnivo pričala zoper mene. 
Glej, zdaj umrjem, čeprav nisem ničesar storila, 
česar me ta dva zlobno dolžita.« 

** In Gospod je uslišal njeno vpitje. 
*' Ko so jo vodili v smrt, 

je Bog obudil svetega duha v mladeniču Danijelu. [> 
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^Ta je zavpil z močnim glasom: 
»Nedolžen sem nad njeno krvjo!« 

"Vse ljudstvo se je obrnilo k njemu in vprašalo: 
»Kaj je to, kar si rekel?« 

"" Stopil je sredi med nje in odgovoril: 
»Ali ste tako nespametni, Izraelovi sinovi? 
Brez preiskave in brez zanesljivega spoznanja 
obsojate Izraelovo hčer? 

*' Vrnite se k sodbi; 
kajti sodnika sta lažnivo pričala zoper njo!« 

'"Tedaj se je vse ljudstvo naglo vrnilo 
in starešine so mu rekli: 
»Sedi semkaj v našo sredo in nam poročaj; 
kajti Bog ti je dal prednost starosti!« 

" Tedaj jim je Danijel rekel: 
»Ločite ju daleč narazen, jaz ju bom zaslišal!« 

*^Ko sta bila ločena drug od drugega, 
je poklical enega izmed njiju in mu rekel: 
»Od zlih dni zastarani grešnik! 
Zdaj so prišli nad tebe tvoji grehi, 
ki si jih poprej počenjal, 

'̂  ko si izrekal krivične sodbe, 
nedolžne obsojal in krivične oproščal, 
dasi govori Gospod: ,Nedolžnega in pravičnega ne ubijaj!' 

**Zdaj torej, če si jo res videl, 
povej, pod katerim drevesom si jo videl, 
da se je s kom spečala?« 
Ta je odgovoril: »Pod mastiko.« 

''Danijel je odgovoril: 
»Prav sam sebi na glavo si se zlagal; 
kajti božji angel je že dobil od Boga sporočilo, 
da te razkolje po sredi.« 

'* Ko je dal tega odvesti, je ukazal pripeljati drugega. 
Rekel mu je: 
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»Potomec Kanaanov, ne Judov! Lepota te je omamila 
in zlo poželenje je spačilo tvoje srce. 

^^Tako sta mogla delati z Izraelovimi hčerami. 
Te so se iz strahu z vama spečale. 
Ta Judova hči pa se ni vdala vajini hudobiji. 

^*Zdaj mi torej povej: Pod katerim drevesom si jo zasačil, 
da se je s kom spečala?« 
Ta je odgovoril: »Pod hrastom.« 

''Danijel mu je odvrnil: 
»Prav, tudi ti si se zlagal na svojo glavo; 
kajti božji angel že čaka z mečem v roki, 
da te prereže po sredi in vaju uniči.« 

*" Tedaj je ves zbor z močnim glasom zavpil 
in hvalili so Boga, ki rešuje tiste, ki vanj zaupajo. 

** Vzdignili so se zoper oba starešina; 
kajti Danijel jima je iz njih lastnih ust dokazal, 
da sta lažnivo pričala. 
Storili so jima, kakor sta zlo nameravala svojemu bližnjemu. 

'^Storili so po Mojzesovi postavi in ju usmrtili. 
Tako je bila tisti dan rešena nedolžna kri. 

PSALM 22 (1—3a. 3b—4. 5. 6) 

O d p e v : Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. 

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

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij; NE OBSOJAJMO GREŠNIKOV, KER SMO 
SAMI GREŠNIKI 

Jan 8, 1—11. 
Iz svetega evangelija po Janezu. 

* Tisti čas je šel Jezus na Oljsko goro. 
^Zjutraj je zopet prišel v tempelj 

in vse ljudstvo je prihajalo k njemu; 
in sedel je ter jih učil. 

^ Kar pripeljejo pismouki in farizeji ženo, 
zasačeno pri prešuštvovanju, 

*jo postavijo v sredo in mu rečejo: 
»Učenik, ta žena je bila zasačena v prešuštvovanju. 

^V postavi nam Mojzes ukazuje take kamnati,* 
kaj pa ti praviš?« 

*To so govorili, ker so ga skušali, da bi ga mogli tožiti. 
Jezus pa se je pripognil in je s prstom pisal po tleh. 

^ Ko ga pa niso nehali vpraševati, 
se je vzravnal in jim rekel; 
»Kdor izmed vas je brez greha, 
naj prvi vrže kamen vanjo.« 

' I n spet se je pripognil in pisal po tleh. 
'Ko so pa to slišali, 

so drug za drugim odhajali ven, 
— počenši od najstarejših — 
in ostal je sam in žena v sredi. 

*° Jezus se je vzravnal in ji rekel: 
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»Žena, kje so? Te ni nobeden obsodil?« 
" Ona je rekla: 

»Nobeden, Gospod.« 
In Jezus je rekel: 
»Tudi jaz te ne bom obsodil. 
Pojdi in odslej ne greši več!« 

Ali v letu C naslednji evangelij, ker je bil prejšnji že v nedeljo: 

Evangelij: JEZUS JE LUČ SVETA 
Jan 8, 12—20. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
"Tisti čas je govoril Jezus farizejem: 

»Jaz sem luč sveta. 
Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, 
marveč bo imel luč življenja.« 

" Farizeji so mu rekli: 
»Ti pričuješ sam o sebi; tvoje pričevanje ni pravo.« 

"Jezus jim je odgovoril: 
»Tudi če jaz pričujem sam o sebi, 
je moje pričevanje pravo, 
ker vem, od kod sem prišel in kam grem. 

"Vi pa ne veste, od kod prihajam in kam grem. 
Vi sodite po mesu, jaz ne sodim nikogar. 

" In če jaz sodim, je moja sodba prava, ker nisem sam, 
ampak sva jaz in Oče, ki me je poslal. 

"Tudi v vaši postavi je zapisano, 
da je pričevanje dveh oseb pravo. 

'^Jaz sem, ki pričujem o sebi, 
in Oče, ki me je poslal, pričuje o meni.« 

"Rekli so mu tedaj: 
»Kje je tvoj Oče?« 
Jezus je odgovoril: [> 
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»Ne poznate ne mene, ne mojega Očeta. 
Ko bi poznali mene, bi poznali tudi mojega Očeta.« 

^Te besede je govoril pri zakladnici, ko je učil v templju; 
in nihče ga ni prijel, ker še ni prišla njegova ura. 

T o r e k 5. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOŽJE ZNAMENJE REŠUJE SMRTI 
4 Mojz 21, 4—9. 

Berilo iz četrte Mojzesove knjige. 

* Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. 
^ Govorili so zoper Boga in Mojzesa: 

»Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umrjemo v puščavi? 
Kajti ni kruha ne vode; in ta borna jed se nam že gabi.« 

'Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače; 
pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. 

^ Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: 
»Grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. 
Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače!« 
Mojzes je prosil za ljudstvo. 

'Nato je Gospod rekel Mojzesu: 
»Naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog! 
Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.« 

'Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. 
Če je koga kača pičila 
in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. 
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PSALM 101 (2—3ab. 16—18. 19—21) 

O d p e v : Gospod, sliši mojo molitev! 

Gospod, sliši mojo molitev, 
moj klic naj pride k tebi! 
Ne skrivaj svojega obličja pred mano 
ob dnevu moje stiske! Odpev. 

Narodi bodo častili tvoje ime. Gospod, 
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo; 
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, 
njih prošnje ne bo zavrgel. Odpev. 

Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda, 
zakaj Gospod je pogledal na zemljo, 
da bi slišal vzdihovanje jetnikov, 
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: ŠELE PO KRIŽANJU BODO JEZUSA 
SPOZNALI 

Jan 8, 21—30. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

*̂ Tisti čas je rekel Jezus farizejem: 
»Jaz grem in iskali me boste in v svojem grehu umrli. 
Kamor jaz grem, vi ne morete priti.« 

^ Judje so torej govorili: 
»Se bo mar usmrtil, ker pravi: 
,Kamor jaz grem, vi ne morete priti'?« 

" In rekel jim je: 
»Vi ste od tu doli, jaz sem od zgoraj; 
vi ste od tega sveta, jaz nisem od tega sveta. 

"Zato sem vam rekel, da boste v svojih grehih umrli. 
Ako ne boste verovali, da sem jaz, 
boste namreč umrli v svojih grehih.« 1> 
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"Rekli so mu torej: »Kdo si ti?« 
Jezus jim je odgovoril: 
»Prav to, kar vam govorim. 

^ Mnogo imam o vas govoriti in soditi; 
ali ta, ki me je poslal, je resničen 
in jaz svetu govorim to, kar sem od njega slišal.« 

" In niso spoznali, da jim je govoril o Očetu. 
"Jezus je torej rekel: 

»Ko boste povišali Sina človekovega, 
takrat boste spoznali, da sem jaz 
in da nič ne delam sam od sebe, 
ampak tako govorim, kakor me je učil Oče. 

^ In tisti, ki me je poslal, je z menoj; 
ni me pustil samega, 
kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč.« 

^ Ko jim je to govoril, so mnogi verovali vanj. 

S r e d a 5. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOŽJI ANGEL REŠUJE BOŽJE SLUŽABNIKE 
Dan 3, 14—20. 91—92. 95. 

Berilo iz knjige preroka Danijela. 
'* Tiste dni je kralj Nabuhodčnozor rekel: 

»Sidrah, Misah in Abdčnago, 
ali je res, da ne služite mojemu bogu 
in ne molite zlate podobe, ki sem jo postavil? 

" Zdaj torej, ali ste pripravljeni, 
da padete na obraz in molite podobo, ki sem jo napravil, 
brž ko zaslišite glas roga, piščali, citer, plunke, 
psalterija, dipel in vseh vrst glasbil? 
Ako je ne boste molili, boste še to uro vrženi 
v gorečo, razbeljeno peč; 
in kdo je tisti bog, ki bi vas rešil iz moje roke?« 
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^* Sidrah, Misah in Abdenago so odgovorili kralju 
Nabuhodonozor j u: 

»Ni nam treba, da ti na to odgovorimo. 
"Naš Bog, ki ga častimo, nas more osvoboditi, 

in rešiti iz goreče, razbeljene peči 
in iz tvoje roke, o kralj. 

"Ako pa tega ne bo storil, vedi, o kralj, 
da tvojega boga ne bomo častili, 
ne molili zlate podobe, ki si jo postavil.« 

"Tedaj se je Nabuhodonozorraztogotil 
in izraz njegovega obraza se je spremenil 
nasproti Sidrahu, Misahu in Abdenagu. 
Spregovoril je in ukazal, 
naj peč sedemkrat bolj zakurijo, kakor so jo sicer 

zakurili. 
^ In najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal, 

naj zveze j o Sidraha, Misaha in Abdenaga 
ter jih vržejo v gorečo, razbeljeno peč. 

^prašal je svoje svetovalce: 

"Tedaj je kralj Nabuhodonozor ostrmel in hitro vstal. 
'^Ali nismo vrgli treh mož zvezanih v ogenj?« 

Odgovorili so in rekli kralju: »Seveda, o kralj!« 
^ Odgovoril je in rekel: 

»Glejte, vidim štiri može razvezane, 
kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani; 
in četrti je videti kakor božji sin.« 

'' Nabuhodonozor je vzkliknil: 
»Slavljen bodi Bog Sidrahov, Misahov in Abdenagov, 
ki je poslal svojega angela 
in osvobodil svoje služabnike, 
ki so se zanesli nanj, prestopili kraljev ukaz 
in žrtvovali svoja telesa, 
da ne bi častili nobenega drugega boga 
in ga ne molili razen svojega Boga.« 
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PSALM: Dan 3 (52. 53—54. 55—56) 

O d p e v : Hvalevreden in veličasten na \eke. 

Slavij en si. Gospod, Bog naših očetov, 
hvalevreden in veličasten na veke. 
Slaivljeno je tvoje sveto veličastno ime, 
hvalevredno in veličastno na veke. Odpev. 

Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju, 
hvalevreden in veličasten na veke. 
Slavljen si na svojem kraljevem prestolu, 
hvalevreden in veličasten na veke. Odpev. 

Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi, 
hvalevreden in veličasten na veke. 
Slavljen si nad nebesnim oblokom, 
hvalevreden in veličasten na veke. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: KRISTUS NAM DAJE PRAVO SVOBODO 
Jan 8, 31^12. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

'* Tisti čas je rekel Jezus tistim Judom, 
ki so vanj verovali: 
»Če boste v mojem nauku vztrajali, ste zares moji 

učenci; 
'^spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« 
'̂  Rekli so mu: 

»Abrahamovi potomci smo in nismo nikdar nikomur 
služili; 

kako praviš ti: ,Postali boste svobodni'?« 
** Jezus jim je odgovoril: 

»Resnično, resnično, povem vam: 
Vsakdo, ki dela greh, je suženj greha. 

' ' Suženj ne ostane za vedno v hiši, sin ostane vedno. 
"Ako vas torej Sin osvobodi, boste zares svobodni. 
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"Vem, da ste Abrahamovi potomci, 
toda vi me hočete mnoriti, 
ker za moj nauk v vas ni prostora. 

^Jaz govorim, kar sem videl pri Očetu, 
in vi delate, kar ste videli pri svojem očetu.« 

'' Odgovorili so mu: »Naš oče je Abraham.« 
Jezus jim pravi: 
»Če bi bili Abrahamovi otroci, 
bi izvrševali Abrahamova dela. 

*" Zdaj pa me hočete umoriti, 
mene, ki sem vam povedal resnico, 
katero sem slišal od Boga; tega Abraham ni storil. 

•" Vi izvršujete dela svojega očeta.« 
Rekli so mu: 
»Mi nismo rojeni iz prešuštvovanja; enega očeta imamo: 

Boga.« 
*̂  Jezus jim je rekel: 

»Ko bi bil Bog vaš oče, bi mene ljubili, 
ker sem iz Boga izšel in prišel. 
Nisem namreč prišel sam od sebe, ampak me je on 

poslal.« 

Č e t r t e k 5. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: ABRAHAM JE OCE IZVOLJENIH 
1 Mojz 17, 3—9. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

^ Tedaj je Abram padel na svoje obličje 
in Bog je govoril z njim takole: 

* »Glej, jaz imam svojo zavezo s teboj: 
postal boš oče množici narodov. 1> 
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'Zato se ne boš več imenoval Abram, * --^ 
ampak Abraham ti bodi ime! '^^-
Kajti za očeta mnogim narodom te postavim. 

' Silno, silno te bom pomnožil 
in napravil bom iz tebe narode 
in kralji bodo izšli iz tebe. 

^Sklenem svojo zavezo med seboj in teboj 
ter tvojim zarodom za teboj od roda do roda kot večno 

zavezo, 
da bom Bog tebi in tvojemu zarodu za teboj. 

^ Tebi in tvojemu zarodu za teboj bom dal deželo, 
ki v njej bivaš kot tujec, 
vso kanaansko deželo v večno posest in bom njihov Bog.« 

'Bog je dalje rekel Abrahamu: 
»Ti pa se drži moje zaveze, 
ti in tvoj zarod za teboj, od roda do roda.« 

PSALM 104 (4—5. 6—7. 8—9) 
O d p e v : Bog se vedno spominja svoje zaveze. 

Opazujte Gospoda in njegovo moč, 
vedno iščite njegovo obličje! 
Spominjajte se njegovih čudovitih del, 
njegovih znamenj in njegove razsodbe. Odpev. 

O zarod njegovega služabnika Abrahama, 
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 
On je Gospod, naš Bog; 
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev. 

Na veke se spominja svoje zaveze, 
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, 
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, 
prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev. 
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VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: ABRAHAM SE JE VESELIL ODREŠENIKA 
Jan 8, 51—59. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus Judom: 
^̂  »Resnično, resnično, povem vam: 

Če kdo moj nauk spolni, vekomaj ne bo videl smrti.« 
^̂  Judje so mu rekli: 

»Zdaj smo spoznali, da imaš hudega duha. 
Abraham je umrl in preroki in ti praviš: 
,Če kdo moj nauk spolni, vekomaj ne bo okusil smrti'. 

'^Ali si ti večji kot naš oče Abraham, ki je umrl? 
Tudi preroki so umrli; koga sam sebe delaš?« 

** Jezus je odgovoril: 
»Ko bi jaz častil sam sebe, bi moja čast ne bila nič. 
Moj Oče je, ki me časti, 
on, o katerem vi pravite: naš Bog je; 

'^pa ga ne poznate, a jaz ga poznam. 
In ko bi rekel, da ga ne poznam, 
bi bil podoben vam, bi bil lažnik. 
Toda poznam ga in njegovo besedo spolnjujem. 

^Vaš oče Abraham se je silno veselil, da bo videl moj dan; 
videl ga je in se vzradoval.« 

"Judje so mu torej rekli: 
»Še petdeset let nimaš in si Abrahama videl?« 

"Jezus jim je rekel: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Preden je bil Abraham, sem jaz.« 

''Tedaj so pograbili kamne, da bi jih vrgli vanj, 
Jezus pa se je skril in odšel iz templja. 
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P e t e k 5. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: BOG BRANI ODREŠENIKA 
Jer 20, 10—13. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

"Slišim šušljanje mnogih, groza naokrog: 
»Naznanite ga, ovadimo ga!« 
Celo moji prijatelji prežijo, da se spotaknem: 
»Morda se da preslepiti! Potem ga imamo v oblasti 
in se bomo maščevali nad njim.« 

" Toda Gospod je z menoj kot silen, junak. 
Zato se moji preganjalci spotaknejo, nič ne premorejo; 
zelo bodo osramočeni, saj nič ne dosežejo; 
sramota bo večna, nepozabna. 

'^Gospod nad vojskami, ki skušaš pravičnega, 
ki preiskuješ obisti in srce! 
Daj, da vidim tvoje maščevanje nad njimi! 
Tebi sem namreč zaupal svojo pravdo. 

"Pojte Gospodu, slavite Gospoda, 
ker rešuje življenje ubogega iz rok hudobnežev! 

PSALM 17 (2—3a. 3bc—4. 5—6. 7) 

O d p e v : V stiski sem klical Gospoda in me je usllšal. 

Ljubim te, Gospod, moja moč. 
Gospod, moja skala, 
moj grad, moj osvoboditelj, 
moj Bog, kamor se zatekam. Odpev. 
Ljubim te. Gospod, moja moč, 
moj Bog, kamor se zatekam, 
moja pečina, moj ščit, 
rog moje rešitve, moja obramba. Odpev. 

Obdali so me smrtni valovi, 
prestrašili so me pogubni hudourniki, 
vezi podzemlja so me objele, 
smrtne zanke so me zajele. Odpev. 
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V svoji stiski sfcm klical Gospoda 
in vpil sem k svojemu Bogu. 
Slišal je moj glas iz svojega templja 
in moj klic je prišel do njegovih ušes. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: JEZUSA ŠE NE MOREJO PRIJETI 
Jan 10, 31—42. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

'̂ Tisti čas so Judje pograbili kamne, 
da bi kamnali Jezusa. 

^̂  Jezus jim je rekel: 
»Mnogo dobrih del sem vam pokazal od Očeta; 
zaradi katerega teh del me hočete kamnati?« 

^̂  Judje so mu odgovorili: 
»Zaradi dobrega dela te ne kamnamo, 
ampak zaradi bogokletja, 
ker se ti, ki si človek, delaš Boga.« 

^ Jezus jim je odgovoril: 
»Ali ni zapisano v vaši postavi: 
,Jaz sem rekel: bogovi ste'? 

'̂  Ce je imenoval bogove tiste, 
katerim je bila govorjena božja beseda, 
in se pismo ne more ovreči: 

^ali boste njemu, ki ga je Oče posvetil in poslal na svet, 
očitali: ,Bogokletno govoriš', 
ker sem rekel: Sin božji sem? 

^̂  Če ne vršim del svojega Očeta, mi nikar ne verujte; 
'*če pa jih vršim, tudi če meni ne verujete, 

verujte delom, da boste spoznali in se prepričali, 
da je Oče v meni in jaz v Očetu.« 

"Hoteli so ga zgrabiti, pa se je umaknil njihovi roki. [> 
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^ Odšel je spet čez Jordan, 
v tisti kraj, kjer je Janez najprej krščeval, 
in je tam ostal. 

*'Mnogo jih je prišlo k njemu in so govorili: 
»Janez ni storil nobenega čudeža; 
toda vse, kar je rekel Janez o njem, je bilo resnično.« 

*^ In mnogo jih je tam sprejelo vero vanj. 

S o b o t a 5. p o s t n e g a t e d n a 

Berilo: ODREŠENIK BO NARODE ZEDINIL 
Ezek 37, 21—28. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 
'̂ Tako govori Gospod Bog: 
Glejte, vzamem Izraelove sinove izmed narodov, 
kamor so prišli, in jih zberem od vseh strani 
ter jih pripeljem v njih deželo. 

"Zedinil jih bom v eno ljudstvo v svoji deželi, 
na Izraelovih gorah; 
en sam kralj bo vsem ukazoval. 
Ne bosta več dva naroda 
in ne bodo se več delili v dve kraljestvi. 

^ Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki 
in s svojimi ostudnostmi in z vsemi svojimi pregrehami. 
Rešim jih vseh njihovih nezvestob, 
s katerimi so se pregrešili, in jih očistim; 

^oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. 
Moj služabnik David bo kralj nad njimi 
in en sam pastir bo pasel vse; 
po mojih odlokih se bodo ravnali, 
mojih zakonov se bodo držali in jih spolnjevali. 

"Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu 
služabniku Jakobu, 
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V kateri so prebivali njihovi očetje. 
Prebivali bodo v njej oni, njihovi sinovi in vnuki na veke; 
moj služabnik David bo njihov knez na veke. 

^Z njimi sklenem zavezo miru, z njimi bo večna zaveza. 
Utrdim jih in pomnožim jih 
ter postavim svoje svetišče v njih sredi na veke. 

"Moje prebivališče bo pri njih 
ter bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. 

^ Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz, Gospod, ki 
posvečujem Izraela, 

ko bo moje svetišče v njihovi sredi na veke. 

PSALM: Jer 31 (10. 11—12ab. 13) 

O d p e v : Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo. 

Narodi, čujte Gospodovo besedo! 
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite: 
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral, 
čuval ga bo kakor pastir svojo čredo.« Odpev. 

Gospod je rešil Jakoba, 
osvobodil ga iz rok močnejšega. 
Pridejo in vriskajo na Sionski višini, 
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve. Odpev. 

Tedaj bodo veselo rajala dekleta, 
mladeniči in starci bodo veseli. 
Njih žalost spremenim v radost, 
njih trpljenje v tolažbo in veselje. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: po izbiri na str. 209. 

Evangelij: ODREŠENIK BO ZBRAL BOŽJE OTROKE 
Jan 11, 45—57. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

*'Tisti čas je mnogo Judov, 
ki so bili prišli k Mariji in Marti, [> 
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in so videli, kaj je Jezus storil, verovalo vanj; 
^nekateri izmed njih pa so odšli k farizejem 

in so jim povedali, kaj je Jezus storil. 
*̂  Veliki duhovniki in farizeji so torej sklicali zbor 

in so govorili: 
»Kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev? 

** Ce ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanj 
in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod.« 

*' Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, 
jim je rekel: 

™ »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, 
da eden umrje za ljudstvo in ne propade ves narod.« 

' ' Tega pa ni rekel sam od sebe, 
ampak je kot veliki duhovnik tistega leta prerokoval, 
da mora Kristus umreti za narod; 

^^pa ne samo za narod, 
ampak da bi zbral razkropljene božje otroke. 

^'Od tega dne je bilo torej med njimi sklenjeno, 
da ga usmrtijo. 

"Jezus torej ni več očitno hodil med Judi, 
ampak je odšel od tam v pokrajino blizu puščave, 
v mesto Efrem, in se je tam mudil z učenci. 

' 'Bila pa je blizu judovska velika noč 
in mnogo ljudi z dežele 
je šlo pred veliko nočjo v Jeruzalem, da bi se očistili. 

^ Iskali so Jezusa ter v templju stoje med seboj govorili: 
»Kaj se vam zdi? Ali pride na praznik?« 

"Veliki duhovniki in farizeji pa so bili dali povelje, 
naj naznani, če kdo zve, kje je, da ga bodo prijeli. 
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V R S T I C A P R E D E V A N G E L I J E M ZA P O S T N E D E L A V N I K E 

1 Cisto srce, o Bog, mi ustvari 
in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem. 

2 Danes ne zapirajte svojih src, 
ampak poslušajte božji glas. 

3 Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, 
pri njem je obilno rešenje. 

4 Vrzite od sebe vse svoje grehe, govori Gospod, 
in naredite si novo srce in novega duha. 

5 Nočem smrti grešnika, govori Gospod, 
ampak da se spreobrne in živi. 

6 Obrnite se k meni z vsem srcem, govori Gospod, 
ker sem milostljiv in poln usmiljenja. 

7 Iščite, kar je dobro in ne, kar je hudo, 
da boste živeli, in Gospod bo z vami. 

8 Človek ne živi samo od kruha, 
ampak od vsake božje besede. 

9 Spokorite se, govori Gospod, 
približalo se je božje kraljestvo. 

10 Blagor njim, ki božjo besedo ohranijo 
v dobrem in plemenitem srcu 
in obrodijo sad v potrpljenju. 

11 Vstal bom in poj dem k svojemu očetu in mu porečem: 
Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. 

12 Bog je svet tako ljubil, 
da je dal svojega edinorojenega Sina; 
vsak, kdor vanj veruje, ima večno življenje. 

13 Gospod, tvoje besede so duh in življenje, 
ti imaš besede večnega življenja. 

14 Jaz sem luč sveta, govori Gospod, 
kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. 

15 Jaz sem vstajenje in življenje, govori Gospod, 
kdor veruje v me, vekomaj ne bo umrl. 

16 Glejte, zdaj je čas milosti, 
glejte, zdaj je dan rešitve. 

17 Seme je božja beseda, sejavec pa Kristus, 
kdor njega najde, ostane vekomaj. 

14 
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V e l i k i p o n e d e l j e k 

Berilo: NE BO VPIL, NE BO DELAL HRUPA 
Iz 42,1—7. TOA/̂  

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
To govori Gospod: 

' Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, 
moj izvoljeni, nad katerim imam veselje. 
Dal sem nanj svojega duha, 
da bo oznanil narodom pravico. 

^Ne bo vpil, ne bo hrupa delal, 
ne bo dal slišati svojega glasu po ulicah. 

^ Nalomljenega trsta ne bo zlomil 
in tlečega stenja ne bo pogasil: 
po resnici bo pravico oznanjal. 

^Ne bo opešal, ne podlegel, 
dokler ne utrdi na zemlji pravice, 
ker otoki čakajo njegove postave. 

^Tako pravi Bog, Gospod, 
ki je ustvaril nebo in ga razpel, 
ki je razprostrl zemljo z njenim rastlinstvom, 
dal dihanje ljudstvu na njej 
in duha bodečim po njej: 

*Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnosti, 
prijel sem te za roko in te čuval, 
dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, 

' da odpreš slepe oči, 
da pripelješ jetnike iz zapora, 
iz ječe tiste, ki sedijo v temi. 
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PSALM 26 (1. 2. 3. 13—14) 
O d p e v : Gospod je moja luč in moja rešitev. 

Gospod je moja luč in moja rešitev, 
koga bi se bal? 
Gospod je varuh mojega življenja, 
pred kom bi trepetal? Odpev. 

Ko me zlobneži napadajo, 
da bi žrli moje meso, 
moji sovražniki in moji nasprotniki, 
se spotaknejo in padejo. Odpev. 

Če se vojska utabori proti meni, 
se moje srce ne bo balo; 
če se vname boj zoper mene, 
jaz bom zaupal. Odpev. 

Verujem, da bom užival Gospodove dobrote 
v deželi živih. 
Upaj v Gospoda, bodi pogumen, 
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda! Odpev. 

Pozdravljen, naš Kralj, 
ti edini si se usmilil naših grehov. 

Evangelij: PUSTITE JO, DA SKRBI ZA MOJ POGREB 
Jan 12, 1—11. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
^ Šest dni pred veliko nočjo 

je prišel Jezus v Betanijo, kjer je bival Lazar, 
ki ga je Jezus obudil od mrtvih. 

^Napravili so mu tam gostijo in Marta je stregla, 
Lazar pa je bil eden izmed tistih, 
ki so bili z njim pri mizi. 

^Marija je vzela funt dragocenega olja iz pristne narde 
in je mazilila Jezusu noge 
ter mu jih brisala s svojimi lasmi, 
in hiša se je napolnila z vonjem olja. [> 

14* 
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* Rekel je tedaj eden izmed njegovih učencev, 
Juda Iškarijot, ki ga je pozneje izdal: 

' »Zakaj se to olje ni prodalo za tristo denarjev 
in razdalo ubogim?« 

'Tega pa ni rekel, kakor da bi ga skrbeli ubogi, 
ampak ker je bil tat in je imel denarnico 
ter je izmikal, kar se je vanjo devalo. 

'Jezus je rekel: 
»Pusti jo, prihranila ga je za moj pogrebni dan. 

'Uboge imate namreč vedno med seboj, 
mene pa nimate vedno.« 

'Velika množica Judov je zvedela, da je tam, 
in prišli so ne le zaradi Jezusa, 
marveč da bi videli tudi Lazarja, 
ki ga je bil obudil od mrtvih. 

"Sklenili pa so veliki duhovniki umoriti tudi Lazarja, 
" ker je mnogo Judov zaradi njega odhajalo 

in verovalo v Jezusa. 

V e l i k i t o r e k 

Berilo: POSTAVIL SEM TE ZA LUČ NARODOM 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

' Poslušajte me, otoki, 
pazite, ljudstva v daljavi! 
Gospod me je poklical ob rojstvu, 
mi dal ime že v materinem naročju. 

^Napravil je moja usta kakor oster meč, 
zakril me je s senco svoje roke, 
naredil me za gladko puščico, 
me skril v svojem tulu. 
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'Rekel mi je: 
»Moj služabnik si, Izrael, 
ki se bom v tebi poveličaL« 

*Jaz pa sem si rekel: 
»Zaman sem se trudil, 
za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« 
Toda pri Gospodu je moja pravica 
in pri mojem Bogu moje plačilo. 

' Zdaj pa govori Gospod, 
ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, 
da nazaj privedem Jakoba k njemu, 
da zberem Izraela za njega. 
Počeščen sem bil v Gospodovih očeh 
in moj Bog je bil moja moč. 

"Rekel je torej: 
»Premalo je, da si mi služabnik, 
da povzdigneš Jakobove rodove 
in nazaj privedeš Izraelove rešence. 
Zato te postavim za luč poganskim narodom, 
da boš moje zveličanje do konca zemlje.« 

PSALM 70 (1—2. Z—^. 5—6ab. 15ab.l7) 

O d p e v : Oznanjal bom tvojo pravičnost. 

K tebi. Gospod, se zatekam: 
naj ne bom osramočen vekomaj. 
Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi, 
nagni k meni svoje uho in me reši! Odpev. 

Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš: 
ti si moja skala in moj grad! 
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, 
iz pesti hudobneža in zatiravca! Odpev. 

Ti si moje upanje, moj Bog, 
moje zaupanje. Gospod, od moje mladosti. 
Nate sem se opiral od rojstva, 
od naročja moje matere si bil moj varuh. Odpev. 1^ 
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Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost, 
ves dan tvojo pomoč. 
O Bog, učil si me od moje mladosti 
in do zdaj oznanjam tvoja čuda. Odpev. 

Pozdravljen, naš Kralj, pokoren Očetu, 
peljejo te na križ, kakor krotko jagnje v klanje. 

Evangelij: EDEN IZMED VAS ME BO IZDAL, EDEN 
ZATAJIL 

Jan 13, 21—33. 36—38. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas, ko je bil Jezus pri mizi s svojimi učenci, 

" se je zgrozil v duši in je zatrdil: 
»Resnično, resnično, povem vam; 
eden izmed vas me bo izdal.« 

^Učenci so se spogledali, 
ker niso vedeli, o kom govori. 

" Slonel pa je pri mizi na Jezusovih prsih 
njegov učenec, ki ga je Jezus ljubil. 

"Njemu torej pomigne Simon Peter in mu reče: 
»Vprašaj, kdo je tisti, o katerem govori.« 

"Ta se skloni na Jezusove prsi in mu reče: 
»Gospod, kdo je?« 

"Jezus odgovori: 
»Tisti je, kateremu bom pomočil grižljaj in mu ga dal.« 
Pomoči torej grižljaj 
in ga da Judu, sinu Simona Iškarijota. 

"Po grižljaju — tedaj je šel satan vanj. 
Jezus mu pravi: 
»Kar misliš storiti, stori brž.« 

"Nobeden od teh, ki so bili pri mizi, 
pa ni spoznal, zakaj mu je to rekel. 
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^ Ker je namreč Juda imel denarnico, 
so nekateri menili, da mu Jezus naroča: 
»Nakupi, česar nam je treba za praznik,« 
ali naj da kaj ubogim. 

^Oni je torej grižljaj vzel in takoj odšel. 
Bila pa je noč. 

*̂ Ko je odšel, je Jezus rekel: 
»Zdaj je Sin človekov proslavljen 
in Bog je proslavljen v njem. 

'^Ce je Bog proslavljen v njem, 
ga bo tudi Bog v sebi proslavil: 
in proslavil ga bo kmalu. 

'' Otročiči, še malo časa bom med vami. / 
Iskali me boste in, kakor sem rekel Judu( 
tudi zdaj vam pravim: ' 
Kamor jaz grem, vi ne morete priti.« 

^ Simon Peter mu reče: »Gospod, kam greš?« 
Jezus mu odgovori: 
»Kamor grem, zdaj ne moreš iti za menoj, 
pojdeš pa pozneje.« 

'̂  Peter mu reče: 
»Zakaj bi ne mogel zdaj iti za teboj? 
Življenje dam zate.« 

^ Jezus odgovori: 
»Življenje daš zame? 
Resnično, resnično povem ti: 
Ne bo petelin zapel, dokler me trikrat ne zatajiš.« 



216 Velika sreda 

V e l i k a s r e d a 

Berilo: SVOJEGA OBRAZA NISEM SKRIVAL 
PRED TISTIMI, KI SO ME SRAMOTILI 

Iz 50, 4—9a. 1 A « J - ^ ; '>|V«^ O ^-tr^Vi^^ ,.>iwii»-4>.-iU^ 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

* Vsemogočni Bog mi je dal učen jezik, 
da bi znal trudne krepiti z besedo. 
Zbuja mi sleherno jutro uho, 
da prisluhnem kakor učenci. 

'Vsemogočni Bog mi je odprl uho. 
Jaz se nisem upiral, nazaj se nisem umaknil. 

* Svoj hrbet sem nudil njim, ki so me bili, 
svoje lice njim, ki so mi pulili brado, 
svojega obraza nisem skril sramotenju in pljunkom. 

^Toda vsemogočni Gospod mi pomaga, 
zato nisem bil osramočen. 
Zaradi tega sem naredil svoj obraz ko kremen, 
saj sem vedel, da ne bom osramočen. 

'Blizu je ta, ki mi da pravico. 
Kdo se bo z menoj prepiral? 
Nastopiva skupaj! 
Kdo je moj nasprotnik v pravdi? 
Naj stopi k meni! 

'Glej, vsemogočni Gospod mi pomaga, 
kdo bi me za krivega razglasil? 

PSALM 68 (8—10. 21bc—22. 33—34) 

O d p e v : O Bog, usllši me v svoji veliki dobroti! 

Zaradi tebe sem prenašal zasramovzmje, 
sramota je pokrila moje obličje. 
Tujec sem postal svojim bratom, 
gorečnost za tvojo hišo me razjeda. Odpev. 
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Pričakoval sem sočutja, a ga ni bilo, 
tolažnikov, a jih nisem našel. 
V jed so mi dali žolča, 
v moji žeji so me napajali s kisom. Odpev. 

Glejte, ponižni, in veselite se, 
naj oživi vaše srce, ki iščete Boga! 
Zakaj Gospod sliši uboge, 
svojih jetnikov ne prezira. Odpev. 

VRSTICA pred evangelijem: 
po izbiri na str. 211 ali 214. 

Evangelij: SIN ČLOVEKOV GRE, KAKOR JE PISANO 
Mt 26,14—25. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

"Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, 
ki se je imenoval Juda Iškarijot, 
k velikim duhovnikom in rekel: 

" »Kaj mi hočete dati in jaz vam Jezusa izdam?« 
Ti pa so mu določili trideset srebrnikov, 

'*in odslej je iskal prilike, da bi ga izdal. 

"Prvi dan opresnikov 
so pristopili učenci k Jezusu in rekli: 
»Kje hočeš, dati pripravimo velikonočno jagnje?« 

"Rekel je: 
»Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: 
,Učenik pravi: Moj čas je blizu, 
pri tebi hočem obhajati veliko noč s svojimi učenci.'« 

*'Učenci so storili, kakor jim je bil Jezus naročil, 
in so pripravili velikonočno jagnje. 

^Ko se je pa zvečerilo, 
je bil z dvanajsterimi pri mizi in je med jedjo rekel: 

'̂ »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« [> 
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^ Silno so se užalostili 
in so začeli drug za drugim vpraševati: 
»Gospod, ali sem jaz?« 

^ Odgovoril je: 
»Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, 
ta me bo izdal. 

^Sin človekov sicer gre, kakor je o njem pisano, 
toda gorje tistemu človeku, 
ki bo Sina človekovega izdal,* 
bolje bi bilo zanj, ko bi se ne bil rodil.« 

" Spregovoril je izdajalec Juda ter rekel: 
»Učenik, ali sem jaz?« 
Reče mu: 
»Ti si.« 



VELIKONOČNI CAS 
P o n e d e l j e k v v e l i k o n o č n i o s m i n i 

Berilo: JEZUSA JE BOG OBUDIL, MI SMO PRICE 
Apd 2,14. 22—32. 

Berilo iz Apostolskih del. 
"Na binkoštni praznik je vstal Peter z enajsterimi, 

povzdignil svoj glas in jih nagovoril: 
Judje in vsi vi, ki prebivate v Jeruzalemu! 
To vam bodi znano in poslušajte moje besede. 

^Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami spričal 
z močmi in čudeži in znamenji, 
ki jih je po njem storil med vami, kakor sami veste: 

"njega, izdanega po določenem sklepu in božji previdnosti, 
ste po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili; 

^ toda Bog ga je oprostil bolečin smrti in ga obudil, 
zakaj nemogoče je bilo, da bi ga imela v oblasti. 

"David namreč pravi o njem: 
»Vedno vidim pred seboj Gospoda, 
ker je ob moji desnici, da ne omagam. 

"Zato se veseli moje srce in raduje moj jezik 
in v upanju bo počivalo moje telo. 

"Moje duše ne boš pustil v podzemlju 
in svojemu Svetemu ne boš dal trohneti. 

"Dal si mi spoznati pot življenja, 
napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.« 

" Bratje, 
naj vam odkrito spregovorim o očaku Davidu: \> 



2 2 0 Velikonočna osmina: ponedeljek 

Umrl je in bil pokopan 
in njegov grob je med nami do današnjega dne; 

"ker pa je bil prerok 
in je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, 
da posadi potomca njegovega rodu na njegov prestol, 

*̂ se je ozrl v prihodnost 
in povedal o Kristusovem vstajenju, 
da ne bo puščen v podzemlju 
in da tudi njegovo telo ne bo trohnelo. 

^̂  Tega Jezusa je Bog obudil, 
čemur smo mi vsi priče. 

PSALM 15 (1—2a. 5. 7—8. 9—10. 11) 

O d p e v : Gospod, varuj me, vate zaupam! 

ali: Aleluja. 

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! 
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod, 
delež moje dediščine in mojega keliha, 
ti vodiš mojo usodo«. Odpev. 

Slavim Gospoda, da mi svetuje, 
in celo ponoči me opominja moje srce. 
Vedno imam pred seboj Gospoda; 
ker je na moji desni, ne omahnem. Odpev. 

Veseli se moje srce in raduje moja duša; 
tudi moje telo bo varno počivalo. 
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, 
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Odpev. 

Pokazal mi boš pot življenja, 
polnost veselja pri sebi, 
večne radosti na svoji desnici, 
večne radosti na svoji desnici. Odpev. 
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ALELUJA Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 

Evangelij: SPOROČITE BRATOM, NAJ GREDO 
V GALILEJO 

Mt 28, 8—15. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

'Tisti čas so žene hitro odšle od groba 
in so tekle, da bi sporočile njegovim učencem. 

' In glej, Jezus jim pride naproti in pravi: 
»Pozdravljene!« 
One pristopijo, mu objamejo noge in ga molijo. 

"Tedaj jim Jezus reče: 
»Ne bojte se! Pojdite in sporočite mojim bratom, 
naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli.« 

" Ko so bile še na potu, 
so nekateri stražniki dospeli v mesto 
in so velikim duhovnikom naznanili ves dogodek. 

"Ti so se s starešinami zbrali, se posvetovali 
in nato dali vojakom mnogo denarja z naročilom: 

" »Recite: ,Njegovi učenci so prišli ponoči 
in so ga ukradli, ko smo mi spali.' 

" Če bi to zvedel poglavar, ga bomo mi pregovorili 
in bomo naredili, da boste brez skrbi.« 

"Ti so vzeli denar in so storili, kakor so bili naučeni. 
In razširila se je ta govorica med Judi do današnjega dne. 

(Namesto tega evangelija lahko beremo onega, ki je določen za sredo.) 
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T o r e k v v e l i k o n o č n i o s m i n i 

Berilo: POKORA IN KRST NAS VCEPI V KRISTUSA 
Apd 2, 36—41. 

Berilo iz Apostolskih del. 

Na binkoštni praznik je Peter govoril Judom: 
^ »Za gotovo vedi, vsa Izraelova hiša, 

da je Bog tega Jezusa, ki ste ga vi križali, 
postavil za Gospoda in Maziljenca.« 

^^Ko so to slišali, j ih je v srce zabolelo 
in so rekli Petru in drugim apostolom: 
»Bratje, kaj naj storimo?« 

^ Peter jim je rekel: 
»Spreobrnite se in sleherni izmed vas naj se da krstiti 
v imenu Jezusa Kristusa v odpuščenje svojih grehov 
in prejeli boste dar Svetega Duha. 

' 'Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom 
in vsem oddaljenim, kolikor jih pokliče Gospod, naš Bog.« 

^ Še z mnogimi drugimi besedami je pričeval in jih opominjal: 
»Rešite se iz tega pokvarjenega rodu.« 

*^ Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so bili krščeni; 
in pridružilo se je tisti dan okoli tri tisoč duš. 

PSALM 32 (4—5. 18—19. 20.22) 

O d p e v : Zemlja je polna Gospodove dobrote. 

ali: Aleluja. 

Gospodova beseda je prava 
in vse njegovo delo je zanesljivo. 
Ljubi, kar je prav in pravično, 
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev. 
Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo, 
na nje, ki upajo v njegovo milost. 
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da otme njih duše smrti 
in jih ob lakoti preživlja. Odpev. 

Naša duša čaka Gospoda: 
on je naš pomočnik in ščit. 
Tvoje usmiljenje. Gospod, bodi nad nami, 
kakor upamo v tebe. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 

Evangelij: MARIJA MAGDALENA JE VIDELA JEZUSA 
Jan20,11—18. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
" Tisti čas je Marija Magdalena stala zunaj pri grobu in jokala. 

Ko je jokala, se je sklonila v grob 
"in je videla dva angela v belih oblačilih, 

ki sta sedela eden pri vzglavju in eden pri vznožju, 
kjer je bilo položeno Jezusovo telo. 

" Rečeta ji: 
»Žena, kaj jokaš?« 
Odgovori jima: 
»Vzeli so mojega Gospoda 
in ne vem, kam so ga položili.« 

"Ko je to izgovorila, se je obrnila 
in videla Jezusa, pa ni vedela, da je Jezus. 

"Jezus ji reče: 
»2ena, kaj jokaš? Koga iščeš?« 
Misleč, da je vrtnar, mu reče: 
»Gospod, če si ga ti odnesel, 
povej mi, kam si ga položil, ga bom jaz vzela.« 

"Jezus ji reče: 
»Marija!« 

'^Ona se obrne in mu hebrejsko reče: 
»Rabbuni!« (kar pomeni: Učenik). [> 
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Jezus ji reče: 
»Ne dotikaj se me več, še nisem šel k Očetu. 
Pojdi pa k mojim bratom in jim reci: 
,Grem k svojemu Očetu in vašemu Očetu, 
k svojemu Bogu in vašemu Bogu.'« 

*̂ Marija Magdalena je šla in učencem naznanila: 
»Videla sem Gospoda in on mi je to rekel.« 

S r e d a v v e l i k o n o č n i o s m i n i 

Berilo: APOSTOLA OZDRAVLJATA V JEZUSOVEM 
IMENU 

Apd 3,1—10. 

Berilo iz Apostolskih del. 

' Tiste dni sta šla Peter in Janez v tempelj 
ob deveti molitveni uri. 

^Nekega moža, ki je bil od rojstva hrom, 
so prinašali in ga posajali vsak dan 
k tempeljskim vratom, ki se imenujejo Lepa, 
da bi v tempelj gredoče prosil'vbogajme. 

' Ta je videl Petra in Janeza, 
ko sta hotela stopiti v tempelj, 
in ju je prosil miloščine, 

* Peter in Janez sta se ozrla vanj in Peter je rekel: 
»Poglej v naju!« 

' In gledal je vanju v pričakovanju, 
da bo od njiju kaj dobil. 

* Peter pa je rekel: 
»Srebra in zlata nimam, 
kar pa imam, to ti dam: 
V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi!« 
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^ In prijel ga je za desnico ter vzdignil: 
in v hipu so se mu utrdila stopala in gležnji 

*in je skočil pokonci ter hodil. 
Nato je stopil z njima v tempelj 
in je hodil, poskakoval in hvalil Boga. 

' In vse ljudstvo ga je videlo, da hodi in Boga hvali. 
""Prepoznali pa so ga, da je on tisti, 

ki je zaradi miloščine posedal pri tempeljskih Lepih vratih, 
in prevzela jih je groza in strmenje 
nad tem, kar se mu je prigodilo. 

PSALM 104 (1—2.̂  3—4. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Zemlja je polna Gospodove dobrote. 

ali: Aleluja. 

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, 
oznanjujte med narodi njegova čudovita dela! 
Poj te mu, igrajte mu, 
pripovedujte o vseh njegovih čudežih! Odpev. 

Ponašajte se z njegovim svetim imenom, 
naj se veseli srce rijih, ki iščejo Gospoda! 
Opazujte Gospoda in njegovo moč, 
vedno iščite njegovo obličje! Odpev. 

O zarod njegovega služabnika Abrahama, 
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 
On je Gospod, naš Bog; 
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev. 

Na veke se spominja svoje zaveze, 
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, 
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, 
prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev. 

15 
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ALELUJA Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 

Evangelij: LOMLJENJE KRUHA RAZODENE JEZUSA 
Lk 24, 13—35. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

" Glej, dva izmed Jezusovih učencev 
sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emavs, 
ki je šestdeset tečajev oddaljen od Jeruzalema. 

^* Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. 
"Medtem ko sta se pogovarjala in se vpraševala, 

se je sam Jezus približal in šel z njima, 
'' njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. 

"Rekel jima je: 
»Kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti?« 
Žalostna sta obstala. 

" Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: 
»Ali si ti edini tujec v Jeruzalemu 
in nisi zvedel, kaj se je ondi zgodilo te dni?« 

"Rekel jima je: 
»Kaj?« 
Ta dva sta rekla: 
»Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, 
ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi 
pred Bogom in vsem ljudstvom: 

^ kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavarji 
v smrtno obsodbo in ga križali. 

'̂ Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. 
Vrhu vsega tega je danes že tretji dan, 
odkar se je to zgodilo. 

^ Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ostrašile; 
šle so namreč zarana h grobu 

"in , ko niso našle njegovega telesa, 
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so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazen angelov, 
kateri pravijo, da živi. 

^* In šli so nekateri izmed naših h grobu 
in so našli tako, kakor so rekle žene, 
njega samega pa niso videli.« 

^̂  On jima je rekel: 
»O nespametna in po srcu počasna za verovanje 
vsega tega, kar so povedali preroki! 

^'Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel 
in šel v svojo slavo?« 

" In začel je z Mojzesom in vsemi preroki 
ter jima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih. 

^'Približali so se trgu, kamor so šli, 
in on se je delal, da gre dalje. 

^ Silila sta ga, govoreč: 
»Ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že nagnil.« 
Vstopil je, da bi ostal z njima. 

^°Ko je sedel z njima k mizi, 
je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. 

'̂ Odprle so se jima oči in sta ga spoznala: 
on pa jima je zginil izpred oči. 

^̂  In rekla sta drug drugemu: 
»Ali ni bilo najino srce goreče v nama, 
ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?« 

'̂  Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem; 
našla sta zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi, 

'^in ti so pripovedovali: 
»Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« 

'̂ Tudi onadva sta pripovedovala, 
kaj se je bilo zgodilo na poti 
in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. 
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Č e t r t e k v v e l i k o n o č n i o s m i n i 

Berilo: BOG JE OŽIVIL MRTVEGA ZAČETNIKA 
ŽIVLJENJA 

Apd3, 11—26. 

Berilo iz Apostolskih del. 
" Ko se je ozdravljeni hromi bolnik držal Petra in Janeza, 

je vse ljudstvo zelo osuplo priteklo k njima 
v Salomonov stebrenik. 

"Ko je Peter to videl, je spregovoril ljudstvu: 
»Izraelci, kaj se čudite temu ali kaj strmite v naju, 
kakor da bi bila z lastno močjo 
ali s pobožnostjo storila, da ta hodi? 

^^Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, 
Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, 
ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, 
ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. 

"Vi ste se Svetemu in Pravičnemu odrekli 
in prosili, da vam je podaril ubijalca, 

"začetnika življenja ste pa umorili; 
toda Bog ga je obudil od mrtvih, 
čemur smo mi priče. 

" In zaradi vere v njegovo ime je njegovo ime utrdilo 
tega, ki ga vidite in poznate, 
in vera, ki je po njem, 
mu je dala to popolno zdravje vpričo vas vseh. 

"Zdaj pa, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, 
prav tako tudi vaši voditelji. 

"Bog pa je tako dopolnil, 
kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, 
da bo namreč njegov Maziljenec trpel. 

" Spokorite se in spreobrnite se torej, 
da se vam izbrišejo vaši grehi. 
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^ da tako pridejo od Gospoda časi olajšanja 
in da pošlje Jezusa, vam namenjenega Mesija. 

'̂ Tega morajo namreč nebesa sprejeti 
do časov, ko se prenovi vse, 
o čemer je izdavna Bog govoril po svojih svetih prerokih. 

^ Že Mojzes je rekel: 
,Preroka vam bo obudil Gospod, vaš Bog, 
izmed vaših bratov kakor mene; 
njega poslušajte v vsem, kar koli vam bo rekel. 

"Kdor pa tega preroka ne bo poslušal, 
bo iz ljudstva iztrebljen.' 

^Pa tudi vsi preroki od Samuela dalje, ki so govorili, 
so napovedovali te dni. 

"Vi ste sinovi prerokov in zaveze, 
ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, 
ko je govoril Abrahamu: 
,V tvojem potomcu bodo blagoslovljeni 
vsi rodovi na zemlji.' 

^Za vas najprej je Bog obudil svojega služabnika 
in ga poslal, da vam je v blagoslov 
in vsakterega izmed vas odvrne od vaših zlih del.« 

PSALM 8 (2a.5. 6—7. 8—9) 
O d p e v : Kako čudovito je božje ime po vsej zemlji! 

ali: Aleluja. 
Gospod, naš Gospod, 
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji! 
Kaj je človek, da se ga spominjaš, 
ali sin človekov, da skrbiš zanj? Odpev. 

In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov, 
s slavo in častjo si ga ovenčal; 
dal si mu oblast nad deli svojih rok, 
in vse si podvrgel njegovim nogam. Odpev. ^ 
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Drobnico in vso goved, 
in tudi poljske živeili, 
ptice pod nebom in ribe v morju, 
vse, kar hodi po morskih stezah. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 

Evangelij: KRISTUS JE MORAL TRPETI IN VSTATI 
Lk 24, 35—48. 
Iz svetega evangelija po Luku. 

^̂  Tisti čas sta učenca pripovedovala, 
kaj se je bilo zgodilo na poti 
in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. 

^Ko so pa o tem govorili, 
je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 

"Vznemirili so se ter se prestrašili 
in so mislili, da vidijo duha. 

" Rekel jhn je: 
»Kaj ste preplašeni in zakaj vam vstajajo dvomi 

v srcih? 
"Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam; 

potipljite in poglejte, 
zakaj duh nima mesa in kosti, 
kakor vidite, da imam jaz.« 

*'Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. 
*' Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, 
*^jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« 
^Dali so mu kos pečene ribe. 

In vzel je ter vpričo njih jedel. 
** Rekel jim je: 
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»To so besede, ki sem vam jih povedal, 
ko sem bil še pri vas: 
Treba je, da se dopolni vse, 
kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih 

in psalmih.« 
*^ Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. 
^ Rekel jim je: 

»Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti 
in vstati tretji dan od mrtvih 

" în v njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje 
grehov 

med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. 
**Vi pa ste priče teh reči.« 

P e t e k v v e l i k o n o č n i o s m i n i 

Berilo: SAMO V JEZUSU JE ZVELIČANJE 
Apd 4, 1—12. 

Berilo iz Apostolskih del. 

' Tiste dni sta Peter in Janez govorila ljudstvu 
potem ko je bil hromi bolnik ozdravljen; 
pristopili so k njima duhovniki, 
poveljnik tempeljske straže in saduceji, 

^nevoljni, ker sta učila ljudstvo 
in oznanjala v Jesusu vstajenje od mrtvih. 

'Prijeli so ju in ju vrgli v ječo do drugega dne, 
ker je bil že večer. 

* Veliko tistih, ki so slišali govor, pa je vero sprejelo; 
in število mož je narastlo na približno pet tisoč. 

^ Drugi dan so se zbrali v Jeruzalemu njih poglavarji, 
starešine in pismouki, veliki duhovniki Ana, 

'dalje Kajfa, Janez in Aleksander l> 
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in vsi, kolikor jih je bilo iz roda velikih duhovnikov. 
'Postavili so ju v sredo in spraševali: 

»S kakšno močjo ali v čigavem imenu sta to storila?« 

'Tedaj jim je Peter, poln Svetega Duha, govoril: 
»Poglavarji ljudstva in starešine! 

' Če naju zaradi dobrote do bolnega človeka 
danes zaslišujete, s čim je bil ta ozdravljen, 

"bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu, 
da v imenu Jezusa Kristusa, Nazarečana, 
ki ste ga vi križali, 
ki ga je pa Bog obudil od mrtvih, 
po njem stoji ta pred vami zdrav. 

" On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, 
ki pa je postal vogelni kamen. 

*̂ V nikomer drugem ni zveličan j a; 
ker nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, 
da bi se mi mogli v njem zveličati.« 

PSALM 117 (1—2. 22—24. 25—27a) 

O d p e v : Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. 

ali: Aleluja. 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, 
ker vekomaj traja njegova dobrota! 
Reci, Izraelova hiša: 
»Vekomaj traja njegova dobrota!« Odpev. 

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen. 
To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga! Odpev. 

O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo! 
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem! 
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove. 
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. Odpev. 



Velikonočna osmina: petek 2 3 3 

ALELUJA Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS PRIPRAVI UČENCEM OBED 

Jan 21,1—14. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

' Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem ob Tiberij skem 
morju. 

^Prikazal se je pa tako: 
Bili so skupaj Simon Peter in Tomaž, ki se imenuje Dvojček, 
in Natanael iz Kane galilejske in Zebedejeva sinova 
in dva druga izmed njegovih učencev. 

' Simon Peter jim reče: 
»Ribe grem lovit.« 
Rečejo mu: 
»Gremo še mi s teboj.« 
Šli so torej in stopili v čoln, 
ali tisto noč niso nič ujeli. 

"Ko se je že danilo, je stal Jezus na bregu, 
učenci pa niso vedeli, da je Jezus. 

' Jezus jim je rekel: 
»Otročiči, ali imate kaj prigrizniti?« 
Odgovorili so mu: 
»Ne.« 

'̂ On jim je rekel: 
»Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« 
Vrgli so torej 
in že je niso mogli izvleči zaradi obilice rib. 

^Oni učenec, ki ga je Jezus ljubil, je torej rekel Petru: 
»Gospod je!« 
Ko je tedaj Simon Peter slišal, da je Gospod, 
si je opasal haljo, 
bil jo je namreč slekel, in se je vrgel v morje. [> 
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* Drugi učenci so pa vlekli mrežo z ribami 
in pripluli s čolnom, niso bili namreč daleč od zemlje, 
ampak le kakih dvesto komolcev. 

' K o stopijo na suho, zagledajo žerjavico pripravljeno 
in ribo na njej in kruh. 

"Jezus jim reče: 
»Prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli.« 

" Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, 
polno velikih rib — bilo jih je sto triinpetdeset. 
In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. 

"Jezus jim veli: 
»Pridite jest.« 
In nobeden izmed učencev si ga ni upal vprašati: »Kdo si?« 
Kajti vedeli so, da je Gospod. 

" Jezus torej gre in vzame kruh ter j im ga da; 
prav tako tudi ribo. 

" T o je bilo že v tretje, da se je Jezus prikazal učencem, 
odkar je vstal od mrtvih. 

S o b o t a v v e l i k o n o č n i o s m i n i 

Berilo: JEZUSOVO VSTAJENJE MORAMO OZNANJATI 
Apd 4,13—21. 

Berilo iz Apostolskih del. 

Ko so poglavarji, starešine in pismouki 
"videli Petrovo in Janezovo srčnost in opazili, 

da sta neuka in preprosta človeka, so se čudili. 
Spoznali so ju, da sta bila z Jezusom, 

"videli so pa tudi, da stoji ozdravljeni človek pri njih 
in niso mogli nič ugovarjati. 

" Ukazali so jima, naj gresta iz zbora 
in so se posvetovali med seboj: 
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'" »Kaj naj storimo s tema človekoma? 
Vsem jeruzalemskim prebivalcem je znano, 
da se je po njima zgodil očiten čudež 
in tega ne moremo tajiti. 

'^Da se pa to še bolj ne raznese med ljudstvo, 
jima zagrozimo, naj nikomur več ne govorita v tem imenu.« 

'^Poklicali so ju torej in jima zabičali, 
naj nikakor več ne govorita in učita v Jezusovem imenu. 

"Toda Peter in Janez sta jim odgovorila: 
»Sodite, ali je pred Bogom prav, 
vas poslušati bolj ko Boga. 

^Ne moremo namreč, da bi ne govorili, 
kar smo videli in slišali.« 

^'Ti so jima ponovno zagrozili, nato ju pa izpustili, 
kajti nič niso mogli najti, kako bi ju kaznovali, 
in sicer zaradi ljudstva, 
ker so vsi poveličevali Boga za to, kar se je zgodilo. 

PSALM 117 (1.14. 16ab—17. 19.21) 

O d p e v : Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. 

ali: Aleluja. 

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, 
ker vekomaj traja njegova dobrota! 
Moja moč in moja pesem je Gospod, 
rešitelj mi je postal. Odpev. 

Gospodova moč me je dvignila. 
Gospodova moč je silno delovala. 
Ne bom rnnrl, ampak živel, 
oznanjal bom Gospodova dela. Odpev. 

Odprite mi vrata pravičnosti, 
da vstopim in hvalim Gospoda! 
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal, 
in mi postal rešitelj! Odpev. 
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ALELUJA Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, 
radujmo in veselimo se ga. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS POŠLJE APOSTOLE OZNANJAT 
EVANGELIJ 

Mr 16, 9—15. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

' Ko je Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, 
se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, 
(iz katere je bil izgnal sedem hudih duhov). 

°̂ Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim 
in ki so žalovali in jokali. 

" Ko so ti slišali, da živi in da ga je ona videla, 
niso verjeli. 

"Nato se je prikazal v drugi podobi 
dvema izmed njih na poti, ko sta šla na deželo. 

"Tudi onadva sta šla in sporočila drugim, 
pa tudi njima niso verjeli. 

" Pozneje se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi; 
grajal je njih nevero in trdosrčnost, 
da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. 

"Rekel jim je: 
»Pojdite po vsem svetu 
in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!« 
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P o n e d e l j e k 2. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: MOLITEV POVEZUJE S SVETIM DUHOM 
Apd 4, 23—31. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni so Petra in Janeza izpustili 
in prišla sta k svojim ter jima povedala vse, 
kaj so jima rekli veliki duhovniki in starešine. 

" Ko so ti slišali to, 
so kakor iz ene duše povzdignili glas k Bogu in govorili: 
»Gospod, ti si ustvaril nebo in zemljo 
in morje in vse, kar je v njih; 

" v Svetem Duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, 
svojega služabnika: 
,Zakaj hrumijo narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? 

^'Kralji zemlje se vzdigujejo in knezi se skupaj zarotujejo 
zoper Gospoda in zoper njegovega Maziljenca.' 

^ Resnično so se zbrali v tem mestu 
zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga mazilil, 
Herod in Poncij Pilat s pogani in izraelskim ljudstvom, 

^ da so izvršili, kar je že naprej določila tvoja roka in tvoj 
sklep. 

^Zdaj, Gospod, glej njihove grožnje 
in daj svojim služabnikom, 
da bodo z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. 

^ Zato iztegni roko za ozdravljenje 
in naj se godijo znamenja in čudeži 
v imenu tvojega služabnika Jezusa.« 

'̂ Ko so odmolili, se je potresel kraj, kjer so bili zbrani, 
in napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom 
in so srčno oznanjali božjo besedo. 



238 2. velikonočni teden: ponedeljek 

PSALM 2 (1—2. 4—5. 7—8) 

O d p e v : Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. 

ali: Aleluja. 

Zakaj hrumijo narodi 
in si ljudstva izmišljajo prazne reči? 
Kralji zemlje se vzdigujejo 
in knezi se zarotujejo zoper božjega Maziljenca. Odpev. 
Bog, ki prebiva v nebesih, se smeje. 
Gospod se jim posmehuje. 
Potem jim spregovori v svoji jezi 
in v svojem srdu jih prestraši. Odpev. 

Oznanil bom Gospodov sklep: 
Gospod mi je rekel: »Moj sin si ti, danes sem te rodil. 
Zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino 
in meje zemlje v tvojo lastnino.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: ZA BOŽJE OTROKE SE JE TREBA 
PRERODITI 

Jan 3,1—8. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

'Med farizeji je bil mož, 
Nikodem po imenu, judovski prvak. 

^Prišel je k Jezusu ponoči in mu rekel: 
»Rabi, vemo, da si od Boga prišel kot Učenik, 
kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, 
ako ni Bog z njim.« 

^ Jezus mu je odgovoril: 
»Resnično, resnično, povem ti: 
Ako se kdo znova ne rodi, 
ne more videti božjega kraljestva.« 
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* Nikodem mu reče: 
»Kako se more človek roditi, ko je star? 
Mar more vdrugič iti v telo svoje matere in se roditi?« 

^ Jezus odgovori: 
»Resnično, resnično, povem ti, 
ako se kdo ne rodi iz vode in Duha, 
ne more priti v božje kraljestvo. 

'Kar je rojeno iz mesa, je meso 
kar pa je rojeno iz Duha, je duh. 

^Ne čudi se, da sem ti rekel: 
Treba vam je, da se rodite znova. 

* Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, 
pa ne veš, od kod prihaja in kam gre: 
tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« 
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T o r e k 2. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: EDINOST PRVIH KRISTJANOV 
Apd 4, 32—37. 

Berilo iz Apostolskih del. 
'^Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in duha; 

tudi ni nihče govoril; 
da je kaj tega, kar je imel, njegovega, 
ampak jim je bilo vse skupno. 

^̂ Z veliko močjo so apostoli pričevali 
o vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa 
in obilje milosti je bilo nad vsemi. 

^Nobenega ubogega ni bilo med njimi; 
kolikor je bilo namreč posestnikov zemljišč ali hiš, 
so jih prodajali in ceno za prodane stvari prinašali 

^̂  ter polagali k nogam apostolov. 
Delilo pa se je vsakemu, 
kakor je kdo česa potreboval. 

^"Tako je Jožef, ki so mu apostoli dali priimek Barnaba, 
(po naše: Sin tolažbe), levit, doma s Cipra, imel njivo, 

" j o prodal in denar prinesel ter položil k nogam apostolov. 

PSALM 92 (1. le—2. 5) 

O d p e v : Gospod je kralj veličastva. 

ali: Aleluja. 

Gospod je kralj, oblekel je veličastvo, 
Gospod je oblekel moč, se opasal. 
Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne. Odpev. 

Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne; 
tvoj prestol je trden od pradavnine, 
od vekomaj si ti. Odpev. 

Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva; 
tvoji hiši pristoja svetost, 
o Gospod, na večne čase. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS JE EDINA VEZ MED NEBESI 
IN ZEMUO 

Jan 3, 7—15. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: 
»Resnično, resnično, povem ti: 

^ Treba vam je, da se rodite znova. 
* Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, 
pa ne veš, od kod prihaja in kam gre; 
tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« 

'Nikodem mu je odgovoril: 
»Kako se more to zgoditi?« 

"Jezus mu je rekel: 
»Ti si Izraelov učitelj, pa tega ne veš? 

" Resnično, resnično, povem ti: Kar vemo, govorimo, 
in kar smo videli, spričujemo, 
a našega pričevanja ne sprejemate. 

" Če sem vam govoril o pozemeljskih stvareh in ne verujete, 
kako boste verovali, če vam bom govoril o nebeških? 

*̂  Nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes. Sin 
človekov. 

"Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, 
*̂  tako mora biti povzdignjen Sin človekov, 

da bi vsak kdor vanj veruje, imel večno življenje.« 

16 
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S r e d a 2. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: IZ JEČE REŠENI APOSTOLI UČIJO 
Apd 5,17—26. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni je vstal veliki duhovnik 
in vsi, ki so bili z njim, 
bila je to ločina saducejev, in so bili polni zavisti; 

"prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. 
"Gospodov angel pa je ponoči odprl vrata ječe, 

jih peljal ven in rekel: 
^ »Pojdite, stopite v tempelj 

in govorite ljudstvu vse besede tega življenja!« 
'' Ko so to slišali, 

so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in Učili. 

Medtem je prišel veliki duhovnik in njegovi privrženci 
in so sklicali veliki zbor in vse starešine Izraelovih sinov 
ter poslali v ječo, da bi jih privedli. 

" Služabniki so prišli, pa jih v ječi niso našli; 
vrnili so se in sporočili: 

" »Ječo smo našli z vso varnostjo zaprto 
in stražnike stoječe pri vratih; 
ko smo pa odprli, nismo v njej našli nikogar.« 

"Ko so te besede slišali poveljnik tempeljske straže 
in veliki duhovniki, 
so bili zaradi njih v veliki zadregi, 
kaj bi to utegnilo biti. 

" Takoj je prišel nekdo in jim sporočil: 
»Glejte! Možje, ki ste jih bili vrgli v ječo, 
so v templju in učijo ljudstvo.« 

^ Tedaj je odšel poveljnik s služabniki in jih pripeljal, 
a ne s silo; 
bali so se namreč ljudstva, da bi jih ne kamnalo. 
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PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Ubožec je klical In Gospod ga je slišal. 

ali: Aleluja. 

Slavil bom Gospoda vekomaj, 
njegova hvala bo vedno v mojih ustih. 
Z Gospodom naj se ponaša moja duša: 
naj slišijo ponižni in se veselijo. Odpev. 

Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupno slavimo njegovo ime! 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal 
ter me otel vseh mojih strahov. Odpev. 

Glejte nanj, da se razveselite 
in da ne zardijo vaši obrazi! 
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. Odpev. 

Angel Gospodov šotori okoli teh, 
ki se ga boje, da jih otme. 
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod; 
blagor človeku, ki se k njemu zateka. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: BOG REŠUJE SVET PO SINU 
Jan 3,16—21. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: 
"Bog je tako ljubil svet, 

da je dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, 
ampak imel večno življenje. 

"Bog namreč ni poslal Sina na svet, 
da bi svet obsodil, 
marveč, da bi svet po njem zveličal. |> 

16* 
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"Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; 
kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, 
ker ne veruje v ime edinorojenega božjega Sina. 

"obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, 
pa so ljudje bolj vzljubili temo ko luč, 
zakaj njih dela so bila hudobna. 

^ Kajti vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luČi, 
da bi se ne spričala njegova dela; 

'̂ kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, 
da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu. 

Č e t r t e k 2. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: APOSTOLI IN SVETI DUH PRIČUJEJO 
O KRISTUSU 

Apd 5, 27—33. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni so služabniki pripeljali apostole, 
postavili so jih pred zbor 
in veliki duhovnik jim je rekel: 

* »Strogo smo vam zabičali, da ne učite v tem imenu, 
in glejte, napolnili ste Jeruzalem s svojim naukom 
in hočete na nas spraviti kri tega človeka!« 

"Peter in apostoli pa so odgovorili: 
»Boga je treba bolj ubogati ko ljudi. 

^Bog naših očetov je obudil Jezusa, 
ki ste ga vi razpeli na les in umorili. 

'̂ Njega je Bog povišal na svojo desnico 
za vodnika in zveličarja, 
da bi Izraelu podelil spreobrnjenje in odpuščanje grehov. 

^Mi smo za te stvari priče. 
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pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal vsem, 
kateri so mu poslušni.« 

^^Ko so pa to slišali, so se razsrdili 
in se posvetovali, da bi jih umorili. 

PSALM 33 (2.9. 17—18. 19—20) 

O d p e v : Ubožec je klical in Gospod ga je slišal. 

ali: Aleluja. 

Slavil bom Gospoda vekomaj, 
njegova hvala bo vedno v mojih ustih. 
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod; 
blagor človeku, ki se k njemu zateka. Odpev. 

Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo, 
da zbriše z zemlje njihov spomin. 
Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje 
in jih rešuje iz vseh njihovih stisk. Odpev. 

Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca, 
in v duhu skrušenim pomaga. 
Mnogo nadlog zadeva pravičnega, 
a iz vseh ga Gospod rešuje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS IMA OD OČETA VSO OBLAST 
Jan 3, 31—36. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: 
'̂ Tisti, ki prihaja od zgoraj, je nad vsemi, 
kateri pa je z zemlje, je pozemeljski 
in govori pozemeljsko. 
Tisti, ki prihaja iz nebes, je nad vsemi, 

^^in pričuje, kar je videl in slišal, 
pa njegovega pričevanja nihče ne sprejme. 

'* Kdor pa je njegovo pričevanje sprejel, 
je potrdil, da je Bog resničen. > 
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^ Kogar je namreč poslal Bog, govori božje besede; 
kajti Bog ne daje Duha na mero. 

^'Oče ljubi Sina in mu je vse dal v roko. 
^Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; 

kdor pa v Sina ne veruje, ne bo videl življenja, 
ampak ostane nad njim božja jeza. 

P e t e k 2. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: APOSTOLI SO VESELO TRPELI 
Apd 5, 34-^2. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^ Tiste dni je v zboru vstal neki farizej Gamaliel, 

učitelj postave, ki ga je spoštovalo vse ljudstvo. 
Ukazal je, naj apostole za nekaj časa odstranijo; 

"nato jim je govoril: 
»Izraelci, dobro premislite, kaj hočete storiti s temi ljudmi. 

^ Kajti pred dnevi je vstal Teuda, ki je trdil, da je nekaj, 
in pridružilo se mu je kakih štiristo mož; 
toda bil je ubit 
in vsi, ki so ga poslušali, so se razkropili in so bili uničeni. 

"Za njim je ob času popisovanja vstal Juda iz Galileje 
in je potegnil ljudstvo za seboj; 
tudi njega je bilo konec 
in vsi, kateri so ga poslušali, so se razpršili. 

"Zato vam zdaj pravim: 
Ne dotikajte se teh ljudi in pustite jih; 
če je ta načrt ali to delo človeško, bo razpadlo; 

^'če je pa od Boga, jih ne boste mogli uničiti, 
da bi se kdaj ne izkazalo, da se borite proti Bogu.« 
In dali so se pregovoriti. 
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^Poklicali so torej apostole, jih pretepli in jim zabičali, 
naj ne govorijo v Jezusovem imenu, 
nato so jih izpustili. 

*^ Ti pa so izpred velikega zbora odhajali veseli, 
da so bili vredni trpeti zasramovanje za Jezusovo ime. 

*^ In niso nehali v templju in po hišah vsak dan učiti 
in oznanjati Jezusa Kristusa. 

PSALM 26 (1. 4. 13—14) 

O d p e v : Gospoda prosim, da bi prebival v božji hiši. 

ali: Aleluja. 

Gospod je moja luč in moja rešitev, 
koga bi se bal? 
Gospod je varuh mojega življenja, 
pred kom bi trepetal? Odpev. 

Eno prosim, Gospod, eno želim, 
da bi prebival vse življenje v tvoji hiši, 
da bi užival tvojo milino 
in gledal tvoj tempelj. Odpev. 

Verujem, da bom užival Gospodove dobrote 
v deželi živih. 
Upaj v Gospoda, bodi pogumen, 
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: KRISTUS NAM DAJE KRUHA V OBIUU 

Jan 6, 1—15. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

' Tisti čas je odšel Jezus na ono stran Galilejskega, 
to je Tiberijskega morja. 

^ Šla je pa za njim velika množica, 
ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki. 

^ Jezus je šel na goro in tam sedel s svojimi učenci. 
*Bila je pa blizu velika noč, judovski praznik. 

*Ko tedaj Jezus povzdigne oči in vidi, 
da prihaja k njemu velika množica, reče Filipu: 
»Kje naj kupimo kruha, da bi ti jedli?« 

*To je pa rekel, ker ga je skušal, 
saj je sam vedel, kaj bo storil. 

^ Filip mu odgovori: 
»Za dvesto denarjev kruha bi jim ne bilo zadosti, 
da bi vsak le kaj malega dobil.« 

*Eden izmed njegovih učencev, 
Andrej, brat Simona Petra, mu reče: 

' »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, 
a kaj je to za toliko ljudi?« 

'"Jezus pravi: »Velite ljudem sesti.« 
Bilo pa je mnogo trave na onem kraju. 
Posedli so torej možje, kakih pet tisoč po številu. 

" Tedaj je Jezus vzel hlebe, 
se zahvalil in jih razdelil med sedeče; 
prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. 

"Ko so se pa nasitili, je rekel svojim učencem: 
»Poberite kosce, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.« 

"Pobrali so torej in napolnili dvanajst košar 
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S kosci, ki so od petih ječmenovih hlebov 
ostali njim, ki so jedli. 

"Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je storil, so govorili: 
»Ta je zares prerok, ki mora priti na svet.« 

" Ker je tedaj Jezus spoznal, da hočejo priti 
in ga po sili vzeti, da bi ga postavili za kralja, 
se je spet sam umaknil na goro. 

S o b o t a 2. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PRVI DIAKONI POLNI SVETEGA DUHA 
Apd 6,1—7. 

Berilo iz Apostolskih del. 

' Tiste dni je število učencev naraščalo 
in helenisti so začeli godrnjati zoper hebrejce, 
češ da so pri vsakdanji strežbi zanemarjali njihove vdove. 

^Dvanajsteri so sklicali zbor učencev in rekli: 
»Ne bilo bi prav, da bi nii opuščali božjo besedo 
in oskrbovali mize. 

^ Izberite si torej, bratje, izmed sebe sedem mož, 
ki so na dobrem glasu, polni Duha in modrosti; 
nje bomo postavili za to opravilo, 

* mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju nauka.« 

'Ta beseda je ugajala vsemu zboru 
in izvolili so Štefana, moža polnega vere in Svetega Duha, 
Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmena 
in Nikolaja, spreobrnjenca iz Antiohije; 

'postavili so jih pred apostole 
in ti so molili ter položili nanje roke. 

^ Božja beseda se je širila 
in število učencev v Jeruzalemu je silno naraščalo; 
tudi veliko število duhovnikov je bilo veri poslušnih. 
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PSALM 32 (1—2. 4—5. 18—19) 

O d p e v : Tvoje usmiljenje. Gospod, bodi nad nami. 

ali: Aleluja. 

Radujte se, pravični, v Gospodu: 
poštenim se spodobi, da ga hvalijo. 
Slavite Gospoda s citrami, 
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami. Odpev. 
Gospodova beseda je prava 
in vse njegovo delo zanesljivo. 
Ljubi, kar je prav in pravično, 
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev. 

Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo, 
na nje, ki upajo v njegovo milost, 
da otme njih duše smrti 
in jih ob lakoti preživlja. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: APOSTOLI VIDIJO JEZUSA HODITI 
PO MORJU 

Jan 6,16—21. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
'' Ko se je zvečerilo, so šli Jezusovi učenci k morju, 
"stopili v čoln in se peljali na drugo stran morja, 

proti Kafamaumu. 
Že se je bilo stemnilo in Jezus še ni prišel Js: njim, 

"morje pa se je vzdigovalo, ker je pihal močan veter. 
"Ko so prevozili nekako petindvajset ali trideset tečajev, 

so ugledali, da gre Jezus po morju in se bliža čolnu 
ter so se prestrašili. 

^On jim je pa rekel: 
»Jaz sem, ne bojte se!« 

'̂ Radostno so ga torej vzeli v čoln 
in takoj je bil čoln pri kraju, kamor so pluli. 
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P o n e d e l j e k 3. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: SVETI DUH GOVORI IZ ŠTEFANA 
Apd 6, 8—15. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^ Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, 

delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. 
'Vstali pa so nekateri iz shodnice Libertincev, 

Cirenejcev in Aleksandri j cev, 
in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije, 
in so se prerekali s Štefanom, 

"pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, 
s katerim je govoril. 

"Tedaj so naščuvali može, da so govorili: 
»Slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede 
zoper Mojzesa in Boga.« 

"Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke; 
ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred vdiki zbor. 

"Privedli so krive priče, ki so govorili: 
»Ta človek ne neha žaljivo govoriti 
zoper sveti kraj in zoper postavo. 

" Slišali smo ga namreč, ko je govoril: 
,Ta Jezus iz Nazareta bo razdejal ta kraj 
in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes.'« 

" Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled vanj 
in videli njegovo obličje kakor obličje angela. 

PSALM 118 (23—24. 26—27. 29—30) 

O d p e v : Blagor njim, ki živijo brez madeža. 

ali: Aleluja. 

čeprav knezi sedijo in govorijo zoper mene, 
tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone. 
Tvoje odredbe so moje veselje, 
moji svetovavci so tvoji zakoni. Odpev. O 
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Svoja pota sem ti razložil in si me uslišal, 
pouči me o svojih zakonih! 
Pouči me o poti svojih zapovedi, 
premišljeval bom tvoja čudovita dela! Odpev. 

Od blodne poti me odvrni, 
svojo postavo mi podari! 
Izbral sem pot resnice, 
odločil sem se za tvoje odloke. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: DELAJMO ZA VEČNO ŽIVLJENJE 
Jan 6, 22—29. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

^ Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, 
zavedela, da je bil tam en sam čoln, 
da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, 
ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. 

^Pripluli pašo drugi čolni iz Tiberije 
v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. 

^Ko je množica videla, 
da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, 
so stopili sami v čolne, šli v Kafarnaum in Jezusa iskali. 

^̂  Našli so ga onkraj morja in so mu rekli: 
»Učenik, kdaj si semkaj prišel?« 

"Jezus jim je odgovoril: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, 
ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. 

^ Ne delajte za jed, ki mine, 
temveč za jed, ki ostane za večno življenje 
in ki vam jo bo dal Sin človekov; 
njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče, Bog.« 
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^ Rekli so mu torej: 
»Kaj naj delamo, da bomo izvrševali božja dela?« 

^ Jezus jim je odgovoril: 
»To je božje delo, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« 

T o r e k 3. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: ŠTEFAN IZROČI DUŠO JEZUSU 
Apd 7, 51—60; 8, la. 

Berilo iz Apostolskih del. 
Tisti čas je Štefan rekel ljudstvu, 
starešinam in pismoukom: 

" »Trdovratni in neobrezani na srcih in ušesih, 
vi se vedno upirate Svetemu Duhu; 
kakor vaši očetje, tako tudi vi! 

^̂  Katerega izmed prerokov vaši očetje niso preganjali? 
Celo morili so tiste, ki so napovedovali prihod Pravičnega; 
in tega ste zdaj izdali in umorili, 

^^vi, ki ste prejeli postavo po uredbi angelov 
in se je niste držali.« 

"Ko so to slišali, so se togotili v svojih srcih 
in z zobmi škripali zoper njega. 

*̂  On, ki je bil poln Svetega Duha, 
pa je uprl pogled v nebo, videl božje veličastvo 
in Jezusa, stoječega na božji desnici, in je rekel: 

" »Glejte, vidim nebesa odprta 
in Sina človekovega, stoječega na božji desnici.« 

"Tedaj so zavpili z močnim glasom, 
si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj; 

^ in vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. 
Priče pa so odložile svoja oblačila 
k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel. 

'^ In kamnali so Štefana, ko je molil: [> 
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»Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo!« 
'^Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: 

»Gospod, ne prištevaj jim tega greha!« 
In ko je to rekel, je zaspal. 

* Savel pa je odobraval njegov umor. 

PSALM 30 (3cd—4. 6.7b.8a. 17.21ab) 
O d p e v : Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

ali: Aleluja. 
Bodi mi zavetna skala, o Bog, 
utrjen grad, da me rešiš! 
Ti si moja skala in moj grad, 
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Odpev. 
V tvoje roke izročam svojega duha: 
rešil me boš. Gospod, zvesti Bog. 
Jaz zaupam v Gospoda. 
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja. Odpev. 

Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem, 
reši me v svoji milosrčnosti! 
Varuješ me z varstvom svojega obličja 
pred zaroto mojih nasprotnikov. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS DAJE KRUHA OD OČETA 
Jan 6, 30—35. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

^ Tisti čas so ljudje rekli Jezusu: 
»Katero znamenje boš dal, da bomo uvideli in ti verovali? 
Kaj boš naredil? 

^'Naši očetje so jedli v puščavi mano, kakor je pisano: 
'Kruh iz nebes jim je dal jesti'« 

^̂  Jezus jim je rekel: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, 
ampak moj Oče vam daje pravi kruh iz nebes. 
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''Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes 
in daje svetu življenje.« 

'̂  Rekli so mu: 
»Gospod, daj nam vselej tega kruha!« 

''Jezus jim je rekel: 
»Jaz sem kruh življenja. 
Kdor pride k meni, ne bo lačen, 
in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen.« 

S r e d a 3. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: KRISTJANI OZNANJAJO BOŽJO BESEDO 
Apd 8, Ib—8. 

Berilo iz Apostolskih del. 
' Tisti čas je nastalo veliko preganjanje jeruzalemske cerkve; 

in razen apostolov so se vsi razkropili 
po judejskih in samarijskih krajih. 

' Štefana so pokopali pobožni možje 
in priredili veliko žalovanje za njim. 

' Savel pa je zatiral Cerkev; 
hodil je po hišah, vlačil može in žene 
ter jih oddajal v ječo. 

* Tisti, ki so se razkropili, so hodili okrog 
in oznanjevali blagovest. 

' Tako je prišel Filip v glavno mesto Samarije 
in jim oznanjal Kristusa. 

"Množice pa so kakor ena duša pazljivo poslušale, 
kar je Filip govoril, 
ker so slišali in videli, kakšna znamenja je delal. 

^ Mnogo obsedencev so nečisti duhovi zapustili z velikim 
vpitjem; 

tudi mnogo mrtvoudnih in hromih je bilo ozdravljenih. 
* Nastalo je torej veliko veselje v tem mestu. 
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PSALM 65 (2—3a. 4—5. 6—7a) 

O d p e v : Poj te Bogu vse dežele. 

ali: Aleluja. 

Pojte Bogu vse dežele, 
pojte slavo njegovemu imenu, 
nad vse ga vedno hvalite! 
Recite Bogu: kako čudovita so tvoja dela! Odpev. 

Vsa zemlja naj se ti klanja in naj ti prepeva, 
naj tvoje ime opeva. 
Pridite in poglejte božja dela: 
čudovite reči je storil za človeške otroke! Odpev. 

Morje je spremenil v suho zemljo, 
peš so prekoračili reko: zato se veselimo! 
S svojo močjo gospoduje na veke, 
njegove oči gledajo na narode. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: VERA V JEZUSA DAJE VEČNO ŽIVLJENJE 
Jan 6, 35—40. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus množicam: 
^^Jaz sem kruh življenja. 

Kdor pride k meni, ne bo lačen, 
in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. 

'*Toda rekel sem vam, da ste me videli, pa ne verujete. 

^^Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. 
Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgel; 

^ kajti nisem prišel iz nebes zato, 
da bi vršil svojo voljo, 
ampak voljo tistega, ki me je poslal. 

"To pa je volja Očeta, ki me je pdslal, 
da nič od tega, kar mi je dal, ne izgubim, 
marveč vse to obudim poslednji dan. 
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^ To je namreč volja mojega Očeta, 
da bi vsakdo, ki Sina vidi in vanj veruje, 
imel večno življenje; 
in jaz ga bom obudil poslednji dan. 

Č e t r t e k 3. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: VERA JE POGOJ ZA PREJEM KRSTA 
Apd 8, 26-40. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^'Tiste dni je Gospodov angel rekel Filipu: 

»Vstani in pojdi proti jugu 
na pot, ki drži iz Jeruzalema v Gazo; ta je samotna.« 
Vstal je in šel. 

" In glej, neki Etiopljan, dvomik, 
mogočen služabnik etiopske kraljice kandake, 
ki je bil nad vsemi njenimi zakladi 

" i n je bil prišel v Jeruzalem molit, se je vračal 
in na vozu sede bral preroka Izaija. 

^'Duh pa je rekel Filipu: 
»Stopi tja in pridruži se temu vozu.« 

^ Filip je tedaj prihitel, 
slišal, da bere Izaija, in rekel: 
»Ali razumeš, kar bereš?« 

*̂ Ta je odgovoril: 
»Kako bi neki mogel, če me nihče ne pouči?« 
Povabil je torej Filipa, naj stopi na voz in prisede. 

"Mesto v pismu, ki ga je bral, pa je bilo tole: 
»Kakor ovca je bil peljan v klanje; 
in kakor je jagnje pred tistim, ki ga striže, brez glasu, 
tako ni odprl svojih ust. |> 

17 
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"Ker se je ponižal, je bila odpravljena sodba proti njemu; 
kdo bi opisal njegov rod? 
Zakaj vzeto je z zemlje njegovo življenje.« 

"Dvornik seje obrnil k Filipu in rekel: 
»Prosim te, o kom prerok to govori, 
o sebi ali o kom drugem?« 

^ Filip je spregovoril, začel s tem mestom v pismu 
in mu oznanil blagovest o Jezusu. 

^Ko sta tako nadaljevala pot, 
sta prišla do neke vode in dvornik je rekel: 
»Glej, voda; kaj brani, da bi jaz ne bil krščen?« 

" Filip je rekel: 
»Ce veruješ z vsem srcem, se sme zgoditi.« 
In odgovoril je: 
»Verujem, da je Jezus Kristus božji Sin.« 

^Ukazal je voz ustaviti in stopila sta v vodo oba, 
Filip in dvornik, in ga je krstil. 

^'Ko sta pa stopila iz vode, je Gospodov Duh vzel Filipa 
in dvornik ga ni več videl; in šel je veselo svojo pot. 

^ Filip se je pa znašel v Azotu 
in je dalje gredoč oznanjal blagovest vsem mestom, 
dokler ni prišel v Cezarejo. 

PSALM 65 (8—9. 16.20) 

O d p e v : Pojte Bogu vse dežele. 

ali: Aleluja. 

Slavite, narodi, našega Boga, 
oznanjajte njegovo hvalo. 
Dal je naši duši življenje, 
ni dovolil, da bi se nam noga spotaknila. Odpev. 
Čujte vsi, ki se Boga bojite, in bom povedal, 
kaj vse je storil moji duši! 
Hvaljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje prošnje 
in mi odtegnil svojega usmiljenja! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS JE ŽIVI KRUH IZ NEBES 
Jan 6, 44—51. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus govoril množicam: 

^ Nihče ne more priti k meni, 
če ga Oče, ki me je poslal, ne pritegne; 
jaz pa ga bom obudil poslednji dan. 
Pisano je v prerokih: 

^%In vsi se bodo dali Bogu poučiti.' 
Vsak, kdor od Očeta sliši in se da poučiti, 
pride k meni. 

*^ Ne, kakor da bi bil kdo videl Očeta; 
le tisti je videl Očeta, ki je od Boga. 

^̂  Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor vame veruje, ima večno življenje. 

**Jaz sem kruh življenja. 
*'Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so umrli. 
^To je kruh, ki prihaja iz nebes, 

da kdor od njega jš, ne umrje. 
' ' Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. 

Če kdo je od tega kruha, 
bo živel vekomaj. 
Kruh, ki ga bom jaz dal, 
pa je moje meso za življenje sveta.« 

17* 
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P e t e k 3. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: JEZUS IZBERE PAVLA ZA GLASNIKA 
MED POGANI 

Apd 9,1—20. 

Berilo iz Apostolskih del. 

* Tiste dni je Savel, 
ki je še pihal grožnjo in smrt zoper Gospodove učence, 
šel k velikemu duhovniku, 

^in si izprosil od njega pisem na shodnice v Damasku, 
da bi može in žene tega nauka, če bi jih kaj našel, 
zvezane pripeljal v Jeruzalem. 

^Ko pa je bil na poti in se je bližal Damasku, 
ga je nenadoma obsijala svetloba z neba; 

* padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: 
»Savel, Savel, kaj me preganjaš?« 

' Odgovoril je: 
»Kdo si, Gospod?« 
In ta: 
»Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš; 

' toda vstani, pojdi v mesto in povedali ti bodo, 
kaj ti je treba storiti.« 

^ Možje, ki so z njim potovali, so stali strmč, 
ker so neki glas slišali, pa nikogy niso videli. 

* Savel se je vzdignil s tal, ko je 9a odprl oči, ni nič videl. 
Peljali so ga torej za roko in ga^privedli v Damask. 

'Tr i dni ni videl in ni ne jedel ne pil. 
'"Bil pa je v Damasku neki učenec, po imenu Ananija, 

kateremu je Gospod rekel v prikazni: 
»Ananija!« 
On je odgovoril: 
»Tukaj sem, Gospod.« 

" In Gospod njemu: 
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»Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna, 
in vprašaj v Judovi hiši po nekem Tarzanu, 
Savlu po imenu; kajti glej, on moli. 

'̂  In videl je v prikazni, da je vstopil mož, 
po imenu Ananija, in položil nanj roke, da bi spregledal.« 

"Ananija je odgovoril: 
»Gospod, slišal sem o tem možu od mnogih, 
koliko hudega je storil tvojim svetim v Jeruzalemu; 

"*in tudi tukaj ima oblast od velikih duhovnikov 
zvezati vse, ki kličejo tvoje ime.« 

" Gospod pa mu je rekel: 
»Pojdi, on mi je namreč orodje, ki sem ga izvolil, 
da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove 

sinove. 
^^ In jaz mu bom pokazal, koliko mora trpeti za moje ime.« 

'^Ananija je šel in stopil v hišo; 
položil je nanj roke ter rekel: 
»Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti, 
po kateri si šel, me je poslal, 
da spregledaš in boš napolnjen s Svetim Duhom.« 

^' In takoj so padle z njegovih oči kakor luskine in je 
spregledal. 

"Vstal je in bil krščen; vzel je jedi in se pokrepčal. 
^ Bival je nekaj dni z učenci, ki so bili v Damasku, 

in je takoj v shodnicah oznanjal o Jezusu, da je božji Sin. 

PSALM 116 (1—2) 
O d p e v : Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij. 

ali: Aleluja. 
Hvalite Gospoda vsi narodi, 
slavite ga vsa ljudstva. 
Močna je do nas njegova ljubezen. 
Gospodova zvestoba traja vekomaj. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS JE NAŠA HRANA IN PIJAČA 
Jan 6, 52—59. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
^̂  Tisti čas so se Judje prepirali med seboj in govorili: 

»Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« 
' 'Jezus jim je rekel: 

»Resnično, resnično, povem vam: 
Ako ne boste jedli mesa Sina človekovega 
in pili njegove krvi, 
ne boste imeli življenja v sebi. 

'^Kdor je moje meso in pije mojo kri, 
ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. 

'̂  Zakaj moje meso je resnična jed 
in moja kri resnična pijača. 

^ Kdor jč moje meso in pije mojo kri, 
ostane v meni in jaz v njem. 

"Kakor je mene poslal živi Oče in živim jaz po Očetu, 
tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. 

" T o je kruh, ki je prišel iz nebes. 
Ne, kakor so vaši očetje jedli mano in so umrli — 
kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. 

"To je povedal, ko je učil v sbodnici v Kafarnaumu. 
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S o b o t a 3. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: CERKEV RASTE V SVETEM DUHU 
Apd 9, 31—42. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^'Tedaj je Cerkev po vsej Judeji in Galileji in Samariji 

imela mir. 
Krepila se je, živela v Gospodovem strahu 
in rastla po tolažbi Svetega Duha. 

^̂  Peter je vse obiskoval 
in tako je prišel tudi k svetim, ki so prebivali v Lidi. 

^^Tam je našel nekega moža Eneja, 
ki je že osem let ležal na postelji; bil je mrtvouden. 

^ Peter mu je rekel: 
»Eneja, Jezus Kristus te ozdravlja; 
vstani in si sam postelji.« 
In takoj je vstal. 

'̂ In videli so ga vsi, ki so prebivali v Lidi in na saronski 
zemlji, 

in so se spreobrnili h Gospodu. 
^ V Jafi je živela neka učenka Tabita, 

kar pomeni Dorka — Gazela. 
Bila je polna dobrih del in je delila obilo miloščine. 

^̂  Tiste dni pa je zbolela in umrla. 
Umili so jo in jo položili v zgornjo sobo. 

" Ker pa je Lida blizu Jafe 
in so učenci slišali, da je Peter tam, 
so poslali k njemu dva moža s prošnjo: 
»Ne odlašaj priti k nam!« 

''Peter je vstal in šel z njima. 
Ko je prišel, so ga peljali v zgornjo sobo 
in stopile so k njemu vse vdove 
ter s solzami v očeh kazale plašče in oblačila, 
ki jim jih je naredila Dorka, ko je bila še med njimi. [> 
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*• Peter je vse odpravil ven, pokleknil in molil. 
Nato se je obrnil proti truplu in rekel: 
»Tabita, vstani!« 
Ta je odprla 6či in, ko je zagledala Petra, je sedla. 

*'Podal ji je roko in jo vzdignil; 
potem je poklical svete in vdove in jo predstavil živo. 

*^Razvedelo pa se je po vsej Jafi 
in mnogo jih je verovalo v Gospoda. 

PSALM 115 (12—13. 14—15. 16—17) 

O d p e v : Kako naj povrnem Gospodu vse dobro? 

ali: Aleluja. 

Kako naj povrnem Gospodu 
vse dobro, kar mi je storil? 
Kelih zveličanja bom dvignil 
in bom klical Gospodovo ime. Odpev. 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom. 
Dragocena je v Gospodovih očeh 
smrt njegovih svetih. Odpev. 

O Gospod, tvoj hlapec sem, 
tvoj hlapec, sin tvoje dekle. 
Daroval ti bom hvalno daritev 
in bom klical Gospodovo ime. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: KRISTUS IMA BESEDE VEČNEGA 
ŽIVLJENJA 

Jan 6, 60—69. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

^ Tisti čas so nmogi izmed Jezusovih učencev rekli: 
»Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati?« 

"' Ker je pa Jezus sam pri sebi vedel, 
da njegovi učenci nad tem godrnjajo, jim je rekel: 

*̂  »To vam je v spotiko? 
Če boste pa videli Sina človekovega 
iti gor, kjer je bil poprej? 

'"Duh je, ki oživlja, meso ne koristi nič. 
Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. 

** So pa nekateri med vami, ki ne verujejo.« 
Jezus je namreč vedel od začetka, 
kateri so, ki ne verujejo, in kdo ga bo izdal. 

*' In je dejal: 
»Zaradi tega sem vam rekel, 
da ne more nihče priti k meni, 
ako mu ni dano od mojega Očeta.« 

** Odslej je mnogo njegovih učencev odstopilo 
in niso več hodili z njim. 

"Jezus je torej rekel dvanajsterim: 
»Ali hočete oditi tudi vi?« 

** Odgovoril mu je Simon Peter: 
»Gospod, h komu poj demo? 
Besede večnega življenja imaš 

*'in mi verujemo in vemo, 
da si ti Kristus, božji Sin.« 



2 6 6 4. velikonočni teden: ponedeljek 

P o n e d e l j e k 4. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: SPOKORJENIM POGANOM BOG DAJE ŽIVLJENJE 
Apd 11, 1—18. 

Berilo iz Apostolskih del. 
' Tiste dni so apostoli in bratje, ki so bili v Judeji, 
slišali, da so tudi pogani sprejeli božjo besedo. 

^Ko je Peter prišel v Jeruzalem, 
so se z njim prepirali tisti, ki so bili iz obreze. 

'Govorili so: 
»Šel si k neobrezanim in si jedel z njimi!« 

^ Peter pa jim je začel po vrsti razlagati: 
' »Molil sem v mestu Jafi in videl v zamaknjenju prikazen, 

kako je prihajala nekakšna posoda kakor velik prt, 
ki se je na štirih vogalih spuščal z neba in prišel do mene. 

'Pogledal sem vanjo in jo opazoval; 
in videl sem četveronoge živali z zemlje, 
zveri in laznino in ptice neba. 

^ Slišal sem tudi glas, ki mi je govoril: 
,Vstani, Peter, zakolji in jej!' Rekel pa sem: 

* ,Nikar, Gospod, zakaj kar je omadeževano in nečisto, 
mi še nikoli ni prišlo v usta.' 

'Oglasil pa se je v drugo z neba glas: 
,Kar je Bog očistil, tega ti ne imej za omadeževano!' 

'"To se je zgodilo trikrat 
in vse je bilo zopet vzeto v nebo. 

" In glejte, prav tedaj so se pred hišo, kjer sem bil, 
ustavili trije možje, poslani k meni iz Cezareje. 

" In Duh mi je rekel, naj brez pomišljanja grem z njimi. 
Z menoj je šlo tudi teh šest bratov 
in prišli smo v stotnikovo hišo. 

" Povedal nam je, kako je v svoji hiši videl angela, 
ki je vstopil in mu rekel: 
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,Pošlji v Jafo in pokliči Simona, s priimkom Peter, 
"k i ti bo govoril besede, po katerih se boš zveličal 

ti in vsa tvoja hiša.' 
" Ko pa sem začel govoriti, 

je prišel nanje Sveti Duh, kakor na nas v začetku. 
" In spomnil sem se Gospodove besede, kako je govoril: 

,Janez je krščeval z vodo, 
vi pa boste krščeni s Svetim Duhom.' 

"Če je torej Bog dal isti dar njim kakor nam, 
ki smo sprejeli vero v Gospoda Jezusa Kristusa, 
kdo sem bil jaz, da bi bil mogel Bogu braniti?« 

"Ko so to slišali, so se pomirili in so poveličevali Boga: 
»Torej tudi poganom je Bog dal spreobrnjenje, 

da bodo živeli.« 

PSALM 41 (2—3); 42 (3. 4) 

O d p e v : Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. 

ali: Aleluja. 

Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu, 
kdaj pridem in se prikažem pred tvojim obličjem? 
Kako sem v množici hodil k božji hiši 
med radostnim petjem v prazničnem zboru. Odpev. 
Pošlji svojo luč in svojo zvestobo: 
ti dve naj me vodita 
in me pripeljeta na tvojo sveto goro, 
v tvoje šotore. Odpev. 

In pristopil bom k božjemu oltarju, 
k Bogu, ki je moje veselje in moja radost, 
in te bom hvalil s citrami, 
o Bog, moj Bog! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS JE VRATA K OVCAM 
Jan 10,1—10. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus: 
* »Resnično, resnično, povem vam: 
^Kdor ne pride v ovčji hlev skozi vrata, 

ampak prileze drugod, ta je tat in ropar, 
kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. 

^ Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas 
in on pokliče svoje ovce po imenu in jih vodi ven. 

^ Kadar izpusti svoje ovce, gre pred njimi 
in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. 

'Za tujim pa ne pojdejo, ampak bodo zbežale od njega, 
ker ne poznajo glasu tujih.« 

*To priliko jim je povedal Jezus; 
oni pa niso razumeli, kaj pomeni, kar jim je govoril. 

^ Jezus jim je torej zopet spregovoril: 
»Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. 

^Vsi, kolikor jih je prišlo pred mano, 
so tatovi in roparji, ovce pa jih niso poslušale. 

'Jaz sem vrata: kdor vstopi skozi mene, bo rešen 
in bo hodil noter in hodil ven in bo našel pašo. 

"Tat ne pride, razen da krade in kolje in pogublja; 
jaz sem prišel, da bi imeli življenje 
in ga imeli v izobilju. 

Ali v letu A, ko je bil prejšnji evangelij že v nedeljo: 
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Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE 
Jan 10,11—18. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je Jezus govoril: 
" Jaz sem dobri pastir. 

Dobri pastir da svoje življenje za ovce. 
"Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, 

ko vidi, da prihaja volk, ovce popusti ter zbeži 
— in volk jih pograbi in razkropi — 

" ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. 
'"Jaz sem dobri pastir 

in poznam svoje in moje poznajo mene, 
'̂  kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; 

in svoje življenje dam za ovce. 

'" Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; 
tudi tiste moram pripeljati: 
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 

" Zato me Oče ljubi, 
ker dam svoje življenje, da ga zopet prejmem. 

'* Nihče mi ga ne more vzeti, ampak ga jaz dam sam od sebe. 
Oblast imam, da ga dam, 
in oblast imam, da ga zopet vzamem. 
To naročilo sem prejel od svojega Očeta. 
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T o r e k 4. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: APOSTOLI OZNANJAJO BLAGOVEST GRKOM 
Apd 11, 19—26. 

Berilo iz Apostolskih del. 
''Tisti, kateri so se razkropili zaradi preganjanja, 

ki je bilo nastalo ob Štefanovem času, 
so prišli do Fenicije in Cipra in Antiohije; 
vendar nauka niso oznanjali nikomur drugemu, 
kakor le Judom. 

^Bilo pa je med njimi nekaj mož s Cipra in iz Cirene, 
ki so po prihodu v Antiohijo 
tudi Grkom oznanjali blagovest o Gospodu Jezusu. 

"Gospodova roka je bila z njimi 
in veliko število jih je verovalo 
ter se spreobrnilo h Gospodu. 

^Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske cerkve 
in poslali so Barnaba v Antiohijo. 

^ Ko je ta prišel in videl božjo milost, 
se je razveselil in je opominjal vse, 
naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; 

" kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duhâ AA \j-t-^JL^ 
In pridružila se je Gospodu velika množica. 

"Nato je odšel v Tarz po Savla 
in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. 

"Celo leto sta bila skupaj v tej občini 
in učila sta veliko množico, 
in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. 

PSALM 86 (2—3. 4—5. 6—7) 
O d p e v : Hvalite Gospoda vsi narodi! 

ali: Aleluja. 
Gospod ljubi svojo ustanovo na svetih gorah, 
sionska vrata ima rajši ko vse Jakobove šotore. 
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Veličastne reči se govorijo 
o tebi, božje mesto! Odpev. 
Pogane prištevam k tvojim častilcem, 
Filistejci in Etiopci so se tukaj rodili. 
O Sionu porečejo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, 
on sam, Najvišji, ga je utemeljil.« Odpev. 

Gospod zapiše v knjigo narodov: 
»Ti so se tukaj rodili.« 
Rajali bodo in peli: 
»Vsi moji studenci so v tebi.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS JE ENO Z OČETOM 
Jan 10, 22—30. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
^Takrat so v Jeruzalemu obhajali praznik tempeljskega 

posvečenja. 
"Bila je zima in Jezus je hodil v templju 

po Salomonovem stebreniku. 
"Obstopili so ga Judje in mu govorili: 

»Doklej nas boš pustil v negotovosti? 
Če si ti Kristus, povej nam odkrito!« 

"Jezus jim je odgovoril: 
»Povedal sem vam, pa ne verujete. 
O meni pričajo dela, 
ki jih izvršujem v imenu svojega Očeta. 

"Toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac. 
"Moje ovce poslušajo moj glas 

in jaz jih poznam in hodijo za menoj. 
"Jaz jim dam večno življenje: 

in ne bodo se pogubile nikoli 
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. 

"Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji ko vse; 
in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. 

^Jaz in Oče sva eno.« 
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S r e d a 4. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: SAVEL IN BARNABA IZBRANA ZA APOSTOLA 
Apd 12, 24—25; 13, 1—5a. 

Berilo iz Apostolskih del. 

^ Tiste dni je božja beseda rastla 
in se vedno bolj širila. 

^ Barnaba in Savel sta se vrnila iz Jeruzalema, 
ko sta opravila svojo službo; 
s seboj sta vzela Janeza, s priimkom Marko. 

' V antiohijski cerkvi so bili kot preroki in učitelji: 
Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, 
in Lucij iz Cirene in Manahen, 
ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, 
in Savel. 

^Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, 
jim je govoril Sveti Duh: 
»Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, 
za katero sem ju poklical.« 

^ Tedaj so se postili in molili, 
položili nanju roke ter ju odpustili. 

* Poslana po Svetem Duhu sta torej prišla v Selevkijo, 
od tam pa odplula na Ciper. 

' Ko sta prišla v Salamino, 
sta oznanjala božjo besedo v judovskih shodnicah.-

PSALM 66 (2—3. 5. 6.8) 

O d p e v : Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva. 

ali: Aleluja. 

Bog se nas usmili in nas bIagosI6vi> 
razjasni svoj obraz nad nami, 
da na zemlji spoznajo tvojo pot, 
med vsemi narodi tvoje zveličainje. Odpev. 
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Slavijo naj te vsa ljudstva, o Bog, 
veselijo in radujejo naj se narodi, 
ker vladaš ljudstva po pravici 
in narode na zemlji vodiš. CTdpev. 

Slavijo naj te ljudstva, o Bog, 
slavijo naj te vsa ljudstva. 
Bog nas blagoslovi, 
bojijo naj se te vsi kraji zemlje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: KRISTUS JE LUC SVETA 
Jan 12, 44—50. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

** Tisti čas je Jezus zaklical: 
Kdor vame veruje, ne veruje v mene, 
temveč v njega, ki me je poslal. 

*^ Kdor vidi mene, vidi njega, ki me je poslal. 
**Jaz sem prišel na svet kot luč, 

da nihče, kdor vame veruje, ne ostane v temi. 
"̂  Če kdo moje besede sliši in jih ne spolni, 

ga jaz ne sodim; 
nisem namreč prišel, da bi svet sodil, 
ampak da bi svet zveličal. 

^Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed, 
ima nad seboj sodnika; 
nauk, ki sem ga oznanil, ta ga bo sodil poslednji dan. 

*'Jaz nisem govoril sam od sebe, 
ampak Oče, ki me je poslal, on sam mi je dal zapoved, 
kaj naj rečem in kaj naj oznanim. 

™Vem, da je njegova zapoved večno življenje. 
Kar torej jaz govorim, 
govorim tako, kakor mi je rekel Oče. 

18 
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Č e t r t e k 4. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: JEZUS JE IZ DAVIDOVEGA RODU 
Apd 13,13—25. 

Berilo iz Apostolskih del. 
'̂  Pavel in njegova spremljevalca so odpluli s Pafa 

in prišli v Pergo v Pamfiliji. 
Janez pa se je ločil od njiju in se vrnil v Jeruzalem. 

" Sama sta šla iz Perge dalje 
in prišla v Antiohijo v Pizidiji. 
Sobotni dan sta prišla v shodnico in sedla. 

*^Po branju iz postave in prerokov 
so jima sporočili načelniki shodnice: 
»Brata, če imata kakšno spodbudno besedo za ljudstvo, 

govorita!« 
'̂  Pavel je vstal, zamahnil z roko in rekel: 

»Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte! 
"Bog tega izraelskega naroda je izvolil naše očete 

in povišal ljudstvo, ko je prebivalo v egiptovski deželi, 
in jih je z vzdignjeno roko izpeljal od tam. 

"Kakih štirideset let je potrpel z njimi v puščavi. 
"Ko pa je pokončal sedem narodov v kanaanski deželi, 

jim je njihovo zemljo dal v delež po približno 450 letih. 
^ Potem jim je dal sodnike do preroka Samuela. 

'̂ Od tedaj pa so zahtevali kralja, 
in Bog jim je dal Savla, Kisovega sina, 
moža iz Benjaminovega rodu, za štirideset let. 

^Ko ga je odstavil, jim je za kralja obudil Davida, 
o katerem je tudi pričal: 
,Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, 
ki bo izvrševal vse moje želje.' 
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^ Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu Odrešenika Jezusa, 
kakor je bil obljubil; 

^prej , pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez 
vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. 

" Ko je Janez dokončaval svoje življenje, je govoril: 
,Nisem tisti, za kogar me imate; 
a glejte, za menoj prihaja ta, 
ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog/ 

PSALM 88 (2—3. 21—22. 25.27) 
O d p e v : Gospodove milosti bom na veke opeval. 

£ili: Aleluja. 
Gospodove milosti bom na veke opeval, 
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. 
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.« 
Z nebes si utrdil svojo zvestobo. Odpev. 
Našel sem Davida, svojega hlapca, 
s svojim svetim oljem sem ga mazilil, 
da bi bila vedno z njim moja roka 
in ga krepila moja rama. Odpev. 
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim, 
v mojem imenu bo zrasla njegova moč; 
on me bo klical: Moj oče si ti, 
moj Bog in skala mojega zveličanja. Odpev. 

18* 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS DELUJE V SVOJIH UČENCIH 
Jan 13, 16—20. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Potem ko je Jezus učencem umil noge, jim je rekel: 
'* Resnično, resnično, povem vam: 

Služabnik ni večji ko njegov gospod 
in poslanec ne večji ko tisti, ki ga je poslal. 

"Ako to veste, blagor vam, če boste to delali! 
"Ne govorim o vas vseh; jaz vem, katere sem izvolil. 

A spolniti se mora pismo: 
»Tisti, ki z menoj kruh je«, 
je vzdignil svojo peto proti meni. 

"Že zdaj vam to povem, preden se zgodi, 
da boste, ko se zgodi, verovali, da sem jaz. 

^ Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor sprejme, kogar pošljem, mene sprejme; 
kdor pa sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 

P e t e k 4. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo; JEZUSOVO VSTAJENJE JE BILO NAPOVEDANO 
Apd 13, 26—33. 

Berilo iz Apostolskih del. 

Ko je Pavel prišel v Antiohijo v Pizidiji, 
je v shodnici govoril: 

^ Možje bratje, sinovi Abrahamovega rodil, 
in kar je bogaboječih med vami: 
nam je poslana beseda odrešenja. 
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"Tisti namreč, ki prebivajo v Jeruzalemu in njih poglavarji, 
Jezusa niso spoznali 
in so s svojo sodbo dopolnili besede prerokov, 
ki se berejo vsako soboto. 

*̂ Čeprav niso našli nobene smrti vredne krivde, 
so od Pilata zahtevali, naj ga da usmrtiti. 

^'Ko pa so dopolnili vse, kar je o njem pisano, 
so ga sneli s križa in položili v grob. 

™Toda Bog ga je obudil od mrtvih; 
'̂ več dni se je prikazoval tem, ki so bili prišli z njim 
iz Galileje v Jeruzalem, 
in ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom. 

'̂  In mi vam oznanjamo, da je Bog obljubo, 
ki je bila dana očetom, 

'* spolnil našim otrokom s tem, da je obudil Jezusa, 
kakor je zapisano tudi v drugem psalmu: 
»Moj Sin si ti, danes sem te rodil.« 

PSALM 2 (6—7. 8—9. 10—11) 

O d p e v : Moj sin si ti, danes sem te rodil. 

ali: Aleluja. 

»Postavil sem si svojega kralja 
na Sionu, na svoji sveti gori.« 
Oznanil bom Gospodov sklep: 
Gospod mi je rekel: »Moj sin si ti, danes sem te rodil.« Odpev. 

»Zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino 
in meje zemlje v tvojo lastnino.« 
Vladal jih boš z železno palico, 
razbil jih ko lončarjevo posodo.« Odpev. 

Zdaj, kralji, spoznajte, 
vladarji zemlje, dajte se poučiti! 
Služite Gospodu v strahu in mu vriskajte, 
s trepetom se mu klanjajte! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS JE POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE 
Jan 14,1—6. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

' Vaše srce naj se ne vznemirja. 
Verujete v Boga, tudi vame verujte. 

^V hiši mojega Očeta je mnogo bivališč. 
Če bi ne bilo tako, bi vam bil povedal, 
ker odhajam, da vam prostor pripravim, 

' In če odidem in vam prostor pripravim, 
bom zopet prišel in vas k sebi vzel, 
da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. 

* In kam grem, veste in za pot veste.« 
'Tomaž mu reče: 

»Gospod, ne vemo, kam greš; 
in kako bi mogli vedeti za pot?« 

'Jezus mu reče: 
»Jaz sem pot in resnica in življenje. 
Nihče ne pride k Očetu, razen po meni.« 

S o b o t a 4. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PAVEL ZAČNE OZNANJATI POGANOM 
Apd 13, 44—52. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, 

da bi slišali Gospodovo besedo. 
*'Ko so pa Judje videli množice, jih je navdala zavist 

in so s sramotenjem ugovarjali temu, 
kar je govoril Pavel. 
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^ Tedaj sta Pavel in Barnaba pogumno povedala: 
»Vam je bilo treba najprej oznaniti božjo besedo; 
ker jo pa zametujete 
in se imate za nevredne večnega življenja, 
glejte, se obrneva k poganom. 

^̂  Zakaj tako nam je zapovedal Gospod: 
,Postavil sem te za luč poganom, 
da bi bil v zveličanje do konca zemlje.'« 

^Ko so pogani to slišali, so se veselili 
in poveličevali Gospodovo besedo; 
in sprejeli so vero vsi, 
ki so bili določeni za večno življenje. 

'̂ In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi. 
^ Judje pa so nadražili pobožne, ugledne ženske in mestne 

poglavarje 
ter povzročili preganjanje zoper Pavla in Barnaba; 
in izgnali so ju iz svojih krajev. 

" Onadva pa sta otresla z nog prah proti njim 
in šla v Ikoni j . 

'^Učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha. 

PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4) 
O d p e v : Vsa zemlja bo videla božjo zmago. 

ali: Aleluja. 
Pojte Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 
Gospod je naznanil svojo zmago, 
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. 
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. Odpev. 
Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: V JEZUSU VIDIMO OČETA 
Jan 14, 7—14. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
^ »Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega Očeta. 

Zdaj ga poznate in vidite ga.« 
* Filip mu reče: 

»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« 

'Jezus mu odgovori: 
»Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? 
Kdor vidi mene, vidi Očeta. 
Kako moreš govoriti: ,Pokaži nam Očeta'? 

'"Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? 
Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. 
Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. 

"Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. 
Če pa ne, verujte zaradi del samih. 

"Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, 
ki jih jaz izvršujem,* 
in še večja ko ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. 

"Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, 
da bo Oče proslavljen v Sinu. 

"Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom spolnil.« 
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P o n e d e l j e k 5. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: SPREOBRNITI SE MORAHIO K ŽIVEMU BOGU 
Apd 14, 5—18. 

Berilo iz Apostolskih del. 

'Tiste dni so se pogani in Judje v Ikoniju 
s svojimi poglavarji vred vzdignili, 
da bi sramotili in kamnali Pavla in Barnaba. 

'Ko sta to zvedela, sta pobegnila 
v likaonski mesti Listro in Derbe ter v okolico 

^ in sta tam oznanjala evangelij. 

'V Listri je bil neki mož, ki je bil v nogah brez moči, 
hrom od rojstva in ni nikdar hodil. 

'Poslušal je Pavlov govor. 
Ko ga je ta pogledal in videl, da ima vero v ozdravljenje, 

"* je zaklical z močnim glasom: 
»Postavi se pokonci na noge!« 
In poskočil je ter hodil. 

" Ko so množice videle, kaj je Pavel storil, 
so povzdignili glas in po likaonsko govorili: 
»Bogova v človeški podobi sta prišla k nam!« 

'^Barnaba so imenovali Zevsa, Pavla pa Hermesa, 
ker je ta govoril prvo besedo. 

"Duhovnik Zevsovega svetišča, ki je bilo pred mestom, 
je dal pred vrata pripeljati volov in prinesti vencev, 
in je hotel z množicami vred darovati. 

"Ko sta apostola Barnaba in Pavel to slišala, 
sta raztrgala svoja oblačila, skočila med množico in vpila: 

" »Možje, kaj to počenjate? 
Tudi midva sva umrljiva človeka, vam enaka. 
Oznanjava pa vam evangelij, 
da bi se od teh praznih reči spreobrnili k živemu Bogu, O 
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ki je ustvaril nebo in zemljo in morje 
in vse, kar je v njih. 

"On je sicer v prejšnjih vekih dovolil, 
da so vsa ljudstva hodila svoja pota; 

"vendar sebe ni pustil brez pričevanja, 
ko je skazoval dobrote, 
dajal z neba dež in rodovitne čase 
vam dajal hrano in vam srca napolnjeval z veseljem.« 

" S temi besedami sta množicam komaj ubranila, 
da jima niso darovali. 

PSALM 113 B (1—2. 3—4. 15—16) 
O d p e v : Božjemu imenu dajmo čast! 

ali: Aleluja. 
Ne nam, Gospod, ampak svojemu imenu daj čast 
zaradi svoje milosrčnosti in zvestobe! 
Da ne bodo govorili pogani: 
»Kje je njihov Bog?« Odpev. 

Naš Bog je v nebesih; 
stori vse, kar koli hoče. 
Njihovi maliki so srebro in zlato, 
delo človeških rok. Odpev. 

Blagoslovljeni ste od Gospoda, 
ki je neiredil nebo in zemljo! 
Nebesa so nebesa za Gospoda, 
zemljo pa je dal človeškim otrokom. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: SVETI DUH UCI JEZUSOVE UČENCE 
Jan 14, 21—26. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

'̂ »Kdor ima moje zapovedi in jih spolnjuje, 
ta je, ki me ljubi; 
a kdor mene ljubi, ga bo ljubil moj Oče 
in jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 

^Reče mu Juda, ne Iškariot: 
»Gospod, in kaj je, da se hočeš razodeti nam, ne pa 

svetu?« 

" Jezus mu je odgovoril: 
»Ako me kdo ljubi, bo mojo besedo spolnjeval; 
in moj Oče ga bo ljubil 
in bova k njemu prišla in pri njem prebivala. 

"Kdor me pa ne ljubi, mojih besed ne spolnjuje. 
Besede, ki jih slišite, niso moje, 
ampak Očeta, ki me je poslal. 

" To sem vam razodel, ko sem bil pri vas. 
"Tolažnik Sveti Duh, ki ga bo poslal Oče v mojem imenu, 

pa vas bo učil vsega in spomnil vsega, 
kar sem vam povedal.« 
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T o r e k 5. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PO APOSTOLIH DELA V CERKVI BOG 
Apd 14.19—28. 

Berilo iz Apostolskih del. 

''Tiste dni so iz Antiohije in Ikonija prišli Judje, 
pridobili zase množice in so Pavla kanmali 
ter ga vlekli iz mesta, misleč, da je mrtev. 

^°Ko pa so ga obstopili učenci, je vstal in šel v mesto; 
drugega dne je z Barnabom odšel v Derbe. 

'̂ Ko sta tudi temu mestu oznanila evangelij 
in pridobila mnogo učencev, 
sta se vrnila v Listro, v Ikonij in v Antiohijo; 

^potrjevala sta učence in jih opominjala, 
naj vztrajajo v veri. 
Rekla sta, da moramo po mnogih stiskah 
priti v božje kraljestvo. 

^ Ko sta jim v vsaki cerkvi po molitvi in postu postavila 
starešine, 

sta jih priporočila Bogu, v katerega so verovali. 

"Nato sta prehodila Pizidijo in prišla v Pamfilijo; 
" in ko sta v Pergi oznanila Gospodovo besedo, 

sta stopila v Atalijo. 
" Od tam sta odplula v Antiohijo, 

kjer sta se bila izročila božji milosti za delo, 
ki sta ga dovršila. 

"Ko sta prišla tja in zbrala cerkev, 
sta poročala, koliko je Bog po njima storil 
in da je poganom odprl vrata vere. 

^Precej dolgo sta se mudila med učenci. 
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PSALM 144 (10—11. 12—13ab. 21) 

O d p e v : Slava tvojemu kraljestvu! 

ali: Aleluja. 

Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, 
tudi sveti naj te slavijo; 
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, 
naj govorijo o tvoji moči. Odpev. 

Da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč 
in slavo tvojega sijajnega kraljestva. 
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, 
tvoje gospostvo je za vse rodove. Odpev. 

Moja usta naj govorijo Gospodovo slavo 
in vsi ljudje naj slavijo 
njegovo sveto ime 
na vekov veke. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS NAM DAJE SVOJ MIR 
Jan 14, 27—Sla. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

"Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; 
ne kakor daje svet, ga vam jaz dam. 
Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. 

" Slišali ste, da sem vam rekel: »Odhajam in pridem k vam.« 
Ko bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, 
zakaj Oče je večji od mene. 

^'Zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, 
da boste verovali, ko se zgodi. 

^Ne bom več toliko govoril z vami, 
vladar sveta namreč prihaja. 
Meni sicer ne more nič; 

^'vendar naj svet spozna, da ljubim Očeta 
in da tako delam, kakor mi je naročil Oče. 
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S r e d a 5. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: APOSTOLI IN STAREŠINE NAJ ODLOČIJO 
Apd 15.1—6. 

Berilo iz Apostolskih del. 
'Tiste dni jih je prišlo nekaj iz Judeje, 
ki so brate učili: 
»Ako se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, 
se ne morete zveličati.« 

^Ker sta se z njimi Pavel in Barnaba 
nemalo sprla in sporekla, so sklenili, 
naj gredo zastran tega vprašanja Pavel in Barnaba 
in nekaj drugih izmed njih v Jeruzalem 
k apostolom in starešinam. 

^ Cerkev jih je torej spremila 
in šli so skozi Fenicijo in Samarijo; 
pripovedovali so, kako se spreobračajo pogani, 
in napravljali so veliko veselje vsem bratom. 

* Ko so dospeli v Jeruzalem, 
jih je sprejela cerkev z apostoli in starešinami; 
in sporočili so, kaj vse je Bog po njih storil. . 

'Vstali pa so nekateri verniki, 
ki so bili iz farizejske smeri, in so trdili: 
»Treba jih je obrezati 
in jim ukazati, naj spolnjujejo Mojzesovo postavo.« 

* Zbrali so se torej apostbli in starešine, 
da bi presodili to vprašanje. 

PSALM 121 (1—2. 3—4a. 4b—5) 
O d p e v : V Gospodovo hišo pojdemo veseli. 

ali: Aleluja. 
Veselil sem se, ko so mi rekli: 
V Gospodovo hišo pojdemo veseli. 
že stoje naše noge 
med tvojimi vrati, Jeruzalem. Odpev. 
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V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, 
vse trdno sklenjeno v sebi. 
Tja hodijo Gospodovi rodovi, 
kakor določa Izraelova postava. Odpev. 

Tja hodijo rodovi 
slavit Gospodovo ime, 
tam so postavljeni sodni stoli, 
stoli Davidove hiše. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: V ZVEZI Z JEZUSOM OBRODIMO SAD 
Jan 15, 1—8. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

^ Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik, 
^ Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani; 

in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. 
^Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. 
* Ostanite v meni in jaz v vas. 

Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, 
če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. 

' Jaz sem trta, vi mladike. 
Kdor ostane v meni in jaz v njem, 
ta rodi obilo sadu; 
kajti brez mene ne morete ničesar storiti. 

*Če kdo ne ostane v meni, 
se vrže ven kakor mladika, in usahne; 
in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. 

'Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, 
prosite, kar koli hočete, 
in se vam bo zgodilo. 

*V tem je poveličanje mojega Očeta, 
da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. 
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Č e t r t e k 5. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: SPREOBRNJENI POGANI SO PROSTI POSTAVE 
Apd 15, 7—21. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^ Ko je tisti dan prišlo do velikega prerekanja, 

je vstal Peter in govoril apostolom in starešinam: 
»Bratje, vi veste, da me je že davno med vami Bog izvolil, 
da so pogani iz mojih ust slišali nauk evangelija in verovali. 

^Bog, ki pozna srca, je zanje pričeval, 
ko je njim dal Svetega Duha kakor nam; 

' n i napravil razločka med nami in njimi, 
ko je z vero očistil njihova srca. 

'"Kaj torej zdaj skušate Boga, 
da učencem nalagate na tilnik jarem, 
ki ga niso mogli nositi ne naši očetje ne mi. 

" Pač pa verujemo, da se po milosti Gospoda Jezusa 
zveličamo tako mi kakor oni.« 

'^Ves zbor je utihnil in poslušali so Barnaba in Pavla, 
ko sta pripovedovala, koliko znamenj in čudežev 
je Bog storil po njima med pogani. 

" Ko sta umolknila, se je oglasil Jakob in govoril: 
»Bratje, poslušajte me. 

" Simon je povedal, kako si je Bog od začetka izmed poganov 
milostno vzel ljudstva za svoje ime. 

" S tem se ujemajo besede prerokov, kakor je pisano: 
" ,Zatem se bom vrnil 

in bom spet zgradil Davidov dom, ki se je zrušil, 
in spet pozidal njegove razvaline. 
Spet ga bom postavil, 

" d a bodo iskali Gospoda tudi drugi ljudje 
in vsi pogani, nad katerimi se kliče moje ime, 
pravi Gospod, ki to izvršuje. 

"Od vekomaj pozna Gospod svoje delo.' 
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^'Zato sodim, da ne delajmo težav tistim, 
ki se od poganov spreobračajo k Bogu, 

™ ampak jim pišimo, 
naj se zdržijo tega, kar je ognušeno od malikov, 
nečistovanja, mesa zadušenih živali in krvi. 

" Mojzes ima namreč od starih časov v vsakem mestu svoje 
oznanjevalce, 

ki ga vsako soboto berejo v shodnicah.« 

PSALM 95 (1—2a. 2b—3. 10) 
O d p e v : Oznanjajte Gospodova čudovita dela. 

ali: Aleluja. 
Poj te Gospodu novo pesem, 
poj te Gospodu, vse dežele! 
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime. Odpev. 
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje, 
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi, 
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi. Odpev. 

Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!« 
Utrdil je svet, ki ne omahne, 
vladal bo ljudstva po pravici. Odpev, 

ALELUJA: po izbiri na str. 301, 

Evangelij: ZVEZA Z JEZUSOM JE VIR VESELJA 
Jan 15, 9—11. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

'Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; 
ostanite v moji ljubezni. 

"Ako boste spolnjevali moje zapovedi, 
boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem jaz spolnil zapovedi svojega Očeta 
in ostal v njegovi ljubezni. 

" To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas 
in da se vaše veselje dopolni. y<C' 
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P e t e k 5. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: BOG ZAHTEVA OD NAS SAMO, KAR JE NUJNO 
Apd 15, 22—31. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^̂  Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkvijo sklenili, 

da iz svoje srede izberejo dva moža 
in ju pošljejo v Antiohijo s Pavlom in Barnabom, 
namreč Juda, s priimkom Barsaba, 
in Sila, ki sta bila vodilna moža med brati. 

"Po njima so poslali tole pismo: 
»Apostoli in starešine, vaši bratje, 
pozdravljajo brate izmed poganov 
v Antiohiji, Siriji in Ciliciji! 

^Ker smo slišali, da so vas nekateri, 
ki so izšli iz naše srede, pa jim nismo ničesar naročili, 
z govori zbegali in vznemirili, 

" smo se zbrali in smo sklenili izbrati dva moža 
in ju poslati k vam z našim predragim Barnabom in Pavlom, 

^možema, ki sta posvetila svoje življenje 
za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

"Poslali smo torej Juda in Sila, 
ki bosta isto tudi sama ustno povedala. 

"odločil je namreč Sveti Duh in mi z njim, 
da vam ne nalagamo nobenega bremena več 
kakor tele potrebne reči: 

^da se zdržite tega, kar je darovano malikom, 
in krvi in mesa zadušenih živali in nečistovanja. 
Če se boste tega zdržali, boste prav ravnali. 
Pozdravljeni!« 

^ Odposlanci so prišli v Antiohijo; 
zbrali so nmožico in oddali pismo. 

^'Ko so ga prebrali, so se razveselili tolažilnih besed. 
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PSALM 56 (8—9. 10—12) 

O d p e v : Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod. 

ali: Aleluja. 

Moje srce je pripravljeno, o Bog, 
pripravljeno je moje srce: pel bom in igral. 
Prebudi se duša, prebudita se, harfa in citre! 
Budil bom jutranjo zarjo. Odpev. 

Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod, 
igral ti med narodi: velika je tvoja dobrota. 
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa! 
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUSOVA ZAPOVED LJUBEZNI 
Jan 15,12—17. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

'^To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, 
kakor sem vas ljubil jaz. 

"Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 
da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. 

"Vi ste moji prijatelji, 
ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. 

"Ne imenujem vas več služabnike, 
zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. 
Vas pa sem imenoval prijatelje, 
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 

"Niste vi mene izvolili, 
ampak jaz sem vas izvolil in postavil, 
da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; 
da vam bo Oče dal, 
kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 

"To vam naročam, da se ljubite med seboj. 



292 5. velikonočni teden: sobota 

S o b o t a 5. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: BOG KLICE PAVLA V MAKEDONIJO 
Apd 16,1—10. 

Berilo iz Apostolskih del. 
* Tiste dni je prišel Pavel v Derbe in v Listro. 
Bil je tam neki učenec Timotej, 
sin verne judovske žene in poganskega očeta, 

^na dobrem glasu pri bratih v Listri in Ikoniju. 
'Tega je Pavel hotel imeti, da bi šel z njim. 

Vzel ga je torej in ga zaradi Judov, 
ki so bili v teh krajih, dal obrezati; 
vsi so namreč vedeli, da je bil njegov oče pogan. 

^Ko so potovali skozi mesta, 
so jim v spolnjevanje izročali naredbe, 
ki so jih sklenili apostoli in starešine v Jeruzalemu. 

' Cerkve so se torej v veri utrjevale 
in vsak dan rastle po številu. 

* Prehodili so Frigijo in galaško deželo, 
ker jim je Sveti Duh zabranil oznanjati nauk v Aziji. 

^Ko so prišli do Mizije, so skušali priti v Bitinijo, 
pa. jim Jezusov Duh ni pustil. 

* Šli so torej skozi Mižijo in so prišli v Troado. 

'Ponoči je Pavel videl prikazen: 
neki Makedonec je stal pred njim in ga prosil: 
»Pridi v Makedonijo in pomagaj nam!<< 

'"Ko pa je videl prikazen, smo takoj iskali priložnosti, 
kako bi odšli v Makedonijo, 
prepričani, da nas je Bog poklical, 
da jim oznaniino evangelij. 
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PSALM 99 (2. 3. 5) 

O d p e v : Pojte Bogu vse dežele. 

ali: Aleluja. 

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele, 
služite Gospodu z veseljem! 
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo! Odpev. 

Vedite, Gospod je Bog: 
on nas je naredil in mi smo njegovi, 
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše. Odpev. 

Zakaj dober je Gospod, 
vekomaj traja njegovo usmiljenje 
in od roda do roda njegova zvestoba. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUSOVI UČENCI SO OD SVETA ODBRANI 
Janl5,18—21. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

^*Ako vas svet sovraži, 
vedite, da je mene sovražil prej ko vas. 

"Ko bi bili vi od sveta, bi svet svoje ljubil. 
Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz od sveta ddbral, 
zato vas svet sovraži. 

^Spominjajte se pa besede, ki sem vam jo rekel: 
»Služabnik ni večji ko njegov gospod.« 
Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; 
če so mojo besedo spolnjevali, 
bodo spolnjevali tudi vašo. 

'̂ Toda vse to vam bodo storili zaradi mojega imena, 
ker ne poznajo njega, ki me je poslal. 
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P o n e d e l j e k 6. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: B02JA MILOST VPLIVA NA PAVLOVE 
POSLUŠALCE 

Apd 16, 11—15. 

Berilo iz Apostolskih del. 
"Odpluli smo iz Troade 

in smo se odpeljali naravnost na Samotrakijo, 
'^prihodnjega dne pa v Neapolo, od tam pa v Filipe, 

ki so prvo mesto makedonske pokrajine, naselbina. 
V tem mestu smo se mudili nekaj dni. 

"Sobotni dan smo šli izven mestnih vrat k reki, 
kjer smo mislili, da je molivnica; 
sedli smo in govorili ženam, ki so se tam zbrale. 

*̂  Poslušala je tudi neka bogaboječa žena Lidija 
iz mesta Tiatire, ki je kupčevala s škrlatom; 
njej je Gospod odprl srce, da je pazila na Pavlove besede. 

" Ko je, bila s svojo hišo krščena, nas je povabila: 
»Ako ste me spoznali za vemo Gospodu, 
pridite v mojo hišo in ostanite tu.« 
In primorala nas je. 

PSALM 149 (1—2. 3—4. 5.6a.9b) 

O d p e v : Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

ali: Aleluja. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
njegova hvala naj se rzizlega v zboru svetih! 
Izrael naj se veseli svojega stvarnika, 
sionski sinovi svojega kralja. Odpev. 

Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom, 
z bobnom in citrami naj mu igrajo! 
Gospod ljubi svoje ljudstvo, 
ponižne venca z zmago. Odpev. 
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Sveti naj se radujejo v njegovi slavi, 
naj se veselijo v svojih domovih; 
božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih: 
to je v slavo vsem njegovim svetim. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: BOŽJI DUH RESNICE PRIČUJE ZA 
KRISTUSA 

Jan 15, 26—27; 16, 1—4a. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
*̂ Kadar pride Tolažnik, ki ga bom jaz poslal od Očeta, 
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, 
bo on pričeval o meni. 

"Pa tudi vi boste pričevali, 
ker ste od začetka pri meni. 

^ To sem vam povedal, da se ne pohujšate. 
^ Izobčevali vas bodo iz shodnic; 

pride celo ura, ko bo vsak, ki vas umori, 
mislil, da služi Bogu. 

^To bodo delali, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. 
*To sem vam pa rekel, da se boste spominjali, 

da sem vam jaz povedal, ko pride ura za to. 
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T o r e k 6. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: VERA V JEZUSA KRISTUSA REŠUJE 
Apd 16, 22—34. 

Berilo iz Apostolskih del. 

^̂  Tiste dni se je množica Filipljanov 
vzdignila proti Pavlu in Šilu, 
poglavarji pa so jima strgali obleko 
in ukazali, naj ju šibajo. 

"Ko so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo 
in naročili ječarju, naj ju varno straži. 

" N a tako naročilo ju je vrgel v najbolj notranjo ječo 
in jima noge dal v klado. 

"Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in slavila Boga, 
ujetniki pa so ju poslušali. 

"Kar nastane velik potres, 
da se je ječa zamajala v temeljih. 
Na mah so se odprla vrata in vsem so odpadle vezi. 

"Ko se je ječar zbudil in opazil, da so vrata ječe odprta, 
je izdrl meč in se hotel usmrtiti, 
ker je mislil, da so ujetniki pobegnili. 

"Toda Pavel je glasno zaklical: 
»Nič zalega si ne stori, saj smo vsi tukaj!« 

^Zahteval je luč, planil noter 
in trepetaje padel pred Pavla in Sila; 

"nato ju je peljal ven in rekel: 
»Gospoda, kaj naj storim, da se zveličam?« 

'̂ Ona pa sta rekla: 
»Veruj v Gospoda Jezusa 
in zveličal se boš ti in tvoja hiša.« 

'* In govorila sta Gospodovo besedo njemu 
in vsem, ki so bili v njegovi hiši. 
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'̂  Še tisto uro ponoči ju je vzel s seboj 
ter jima izpral rane; 
in dal se je takoj krstiti on sam in vsi njegovi domači. 

"Peljal ju je v hišo, jima postregel z jedjo 
in se z vso hišo veselil, da je prejel vero v Boga. 

PSALM 137 (1—2a. 2bc—3. 7c—8) 

O d p e v : Božja roka nas rešuje. 

ali: Aleluja. 

Gospod, slavil te bom z vsem srcem, 
ker si slišal besede mojih ust; 
vpričo angelov ti bom prepeval, 
se priklanjal v tvojem svetišču. Odpev. 

Slavil bom tvoje ime 
zaradi tvoje dobrote in resnice. 
Ko sem te klical, si me uslišal, 
pomnožil si moč v moji duši. Odpev. 

Tvoja desnica me rešuje. 
Gospod bo zame dovršil začeto. 
Gospod, tvoja dobrota traja na veke; 
ne zapuščaj dela svojih rok! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: JEZUS ODHAJA, DA PRIDE T0LA2NIK 
Jan 16, 5—11. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

'Zdaj odhajam k njemu, ki me je poslal, 
in nihče izmed vas me ne vpraša: »Kam greš?« 

*Ker sem vam pa to povedal, vam je žalost napolnila srce. 
^Toda govorim vam resnico: za vas je dobro, da grem. 

Če ne odidem, Tolažnik namreč ne bo prišel k vam; 
če pa odidem, vam ga bom poslal. 

* In ko pride, bo on prepričal svet o grehu, 
o pravičnosti in o sodbi; 

' o grehu, ker vame ne verujejo; 
" o pravičnosti, ker grem k Očetu 

in me ne boste več videli; 
" o sodbi pa, ker je vladar tega sveta obsojen. 

S r e d a 6. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PAVEL OZNANJA NEZNANEGA BOGA 
Apd 17,15. 22—34; 18,1. 
Berilo iz Apostolskih del. 

"Tisti, ki so spremljali Pavla, 
so ga tiste dni pripeljali do Aten, in so se vrnili, 
ko so prejeli naročilo za Sila in Timoteja, 
naj čimprej prideta k njemu. 

^ Pavel je stopil v sredo areopaga in spregovoril: 
»Atenci! Po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. 

" K o sem namreč hodil okrog in ogledoval vaša svetišča, 
sem našel tudi oltar, na katerem je bilo napisano: 
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»Neznanemu bogu.' Kar torej častite, dasi ne poznate, 
to vam jaz oznanjam. 

^Bog, ki je ustvaril svet in vse, kar je na njem, 
on, ki je Gospod nebes in zemlje, 
ne stanuje v templjih, narejenih z rokami; 

'̂ tudi si ne da streči s človeškimi rokami, 
kakor da bi česa potreboval, 
kajti on sam daje vsem življenje in dihanje in vse. 

" Iz enega je ustvaril ves človeški rod, 
da prebiva po vsej zemlji. 
Odmeril je in določil bivanju ljudi čase in meje: 

" da bi iskali Boga, če bi ga morda otipali in našli, 
zlasti ker ni daleč od nobenega izmed nas. 

^V njem namreč živimo in se gibljemo in smo, 
kakor so tudi nekateri vaših pesnikov rekli: 
,Celo njegovega rodu smo.' 

^'Ker smo torej božjega rodu, ne smemo misliti, 
da je božanstvo podobno zlatu ali srebru ali kamnu, 
izdelku človeške umetnosti in zamisli. 

^Bog je zatisnil oči nad časi te nevednosti, 
zdaj pa oznanja ljudem, naj povsod delajo pokoro; 

" določil je namreč dan, 
ko bo v pravičnosti sodil vesoljni svet 
po možu, ki ga je v to določil; 
in da bi vsi mogli verovati vanj, ga je obudil od mrtvih.« 

"Ko so pa slišali o vstajenju od mrtvih, 
so se nekateri posmehovali, drugi pa so rekli: 
»O tem te bomo poslušali drugikrat.« 

^Tako je Pavel odšel iz njih srede. 
^ Nekaj mož se mu je pa pridružilo in so vero sprejeli, 

med njimi tudi Dionizij Areopagit in žena Damara, 
in še drugi z njima. 

' Potem je Pavel odpotoval iz Aten in prišel v Korint. 
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PSALM 148 (1—2. 11—12. 13. 14) 

O d p e v : Nebo in zemlja sta polna božje slave. 

ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda z nebes, hvalite ga na višavah! 
Hvalite ga, vsi njegovi angeli, 
hvalite ga, vse njegove nebesne vojske! Odpev. 

Kralji zemlje in vsa ljudstva, 
knezi in vsi sodniki na zemlji; 
mladeniči in mladenke, starčki in otroci! Odpev. 

Naj hvalijo ime Gospodovo, 
ker le njegovo ime je vzvišeno, 
njegovo veličastvo sega nad zemljo in nebo! Odpev. 

Dvignil je moč svojemu ljudstvu, 
ponos za vse njegove svete, 
za ljudstvo, ki mu je blizu! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: DUH RESNICE UCI VSO RESNICO 
Jan 16, 12—15. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
" Še mnogo vam imam povedati, 

a zdaj bi še ne mogli nositi. 
"Ko pa pride on. Duh resnice, 

vas bo vodil k popolni resnici; 
ne bo namreč govoril sam od sebe, 
temveč kar bo slišal, bo govoril 
in prihodnje reči vam bo oznanjal. 

"On bo mene proslavil, 
ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. 
Vse, kar ima Oče, je moje; 

'^zato sem rekel, da bo iz mojega jemal in vam oznanjal. 



Aleluja 301 

ALELUJA ZA VELIKONOČNE DELAVNIKE 
DO VNEBOHODA 

1 Aleluja. Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih 
in tako iti v svojo slavo. Aleluja. 

2 Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, 
poznam svoje ovce in one poznajo mene. Aleluja. 

3 Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, 
in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja. 

4 Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, si veroval; 
blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja. 

5 Aleluja. Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje, 
smrt nad njim več ne gospoduje. Aleluja. 

6 Aleluja. Ce ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, 
kjer je Kristus sedeč na božji desnici. Aleluja. 

7 Aleluja. Zvesta priča si, Jezus Kristus, prvorojeni izmed umrlih; 
ljubiš nas, s svojo krvjo si nas opral naših grehov. Aleluja. 

8 Aleluja. Kristus je vstal in nam zasvetil, 
s svojo krvjo nas je odrešil. Aleluja. 

9 Aleluja. Kristus je iz groba vstal, 
za nas je visel na križu. Aleluja. 

10 Aleluja. Vstal je Kristus, ki je vse ustvaril, 
usmilil se je človeškega roda. Aleluja. 

11 Aleluja. Vemo: Kristus je res od mrtvih vstal! 
Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja. 
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Č e t r t e k 6. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 
(kjer obhajajo praznik Jezusovega vnebohoda na 7. velikonočno nedeljo) 

Berilo: PAVEL DELA IN UCI 
Apd 18,1—8. 

Berilo iz Apostolskih del. 
' Tiste dni je Pavel odpotoval iz Aten in prišel v Korint. 
^ Našel je nekega Juda Akvila, ki je bil rojen v Pontu, 
pa je malo prej prišel iz Italije, 
in njegovo ženo Priscilo. 
Klavdij je bil namreč ukazal, 
naj se iz Rima odstranijo vsi Judje. 

^Prišel je k njima, in ker je znal isto obrt, 
je ostal pri njima in delal. 
Njuna obrt je bilo namreč izdelovanje šotorov. 

* Vsako soboto se je razgovarjal v shodnici 
in prepričeval Jude in Grke. 

^ Ko sta pa iz Makedonije prišla Sila in Timotej, 
je Pavel samo pridigal 
in je Judom dokazoval, da je Jezus Mesija. 

'Ker so se pa ti upirali in žaljivo govorili, 
je otresel svoja oblačila in jim rekel: 
»Vaša kri na vašo glavo! 
Jaz sem nedolžen, odslej bom hodil k poganom.« 

^In je šel proč od tam 
in stopil v hišo nekega božjega častilca Ticija Justa, 
čigar hiša se je držala shodnice. 

'Vero v Gospoda pa je sprejel Krisp, načelnik shodnice, 
z vso svojo hišo; 
tudi mnogo Korinčanov je poslušalo in verovalo 
ter so se dali krstiti. 
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PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd-^) 
O d p e v : Vsa zemlja bo videla božjo zmago. 

ali: Aleluja. 
Poj te Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 

Gospod je naznanil svojo zmago, 
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. 
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. Odpev. 

Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301. 

Evangelij: KRISTUS OBLJUBLJA VESELJE 
Jan 16,16—20. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

'̂  »Še malo in ne boste me več videli 
in spet malo in me boste videli.« 

"Tedaj so nekateri njegovi učenci med seboj govorili: 
»Kaj je to, kar nam pravi: ,Še malo in ne boste me videli 
in spet malo in me boste videli' in ,Grem k Očetu'?« 

"Govorili so torej: 
»Kaj je to, kar pravi ,malo'? Ne vemo, kaj govori.« 

"Jezus je spoznal, da so ga hoteli vprašati, in jim je rekel: 
»O tem se vprašujete med seboj, ker sem rekel: 
,Še malo in ne boste me videli 
in spet malo in me boste videli'? 

^"Resnično, resnično, povem vam: 
Jokali boste in žalovali, svet pa se bo veselil; 
vi boste žalovali, 
vaša žalost pa se bo spremenila v veselje.« 
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P e t e k 6. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: BOG DAJE PAVLU POGUMA ZA DELO 
V KORINTU 

Apd 18, 9—18. 

Berilo iz Apostolskih del. 

'Ko je bil Pavel v Korintu, 
mu je Gospod rekel ponoči v prikazni: 
»Ne boj se, ampak govori in ne umolkni; 

"Kajti jaz sem s teboj in nihče se te ne bo dotaknil, 
da bi ti storil kaj hudega; 
zakaj mnogo ljudstva imam v tem mestu.« 

'̂  Tako je ostal eno leto in šest mesecev 
in je učil med njimi božjo besedo. 

"Ko je bil pa Galion prokonzul v Ahaji, 
so se Judje enodušno vzdignili zoper Pavla, 
ga privedli pred sodišče in rekli: 

" »Ta nagovarja ljudi, 
da bi častili Boga v nasprotju s postavo.« 

"Ko je Pavel hotel spregovoriti, je Galion rekel Judom: 
»Ko bi šlo za kakšno krivico ali zločin, 
bi vas, o Judje, poslušal, kakor je prav; 

" ker so pa to prepiri o nauku in imenih in vaši postavi, 
sami glejte; v teh rečeh jaz nočem biti sodnik.« 

'' In odpravil jih je izpred sodišča. 
"Tedaj so vsi zgrabili Sostena, načelnika shodnice, 

in ga pred sodiščem tepli, a za vse to se Galion ni menil. 
"Pavel je ostal še nmogo dni. 

Ko se je poslovil od bratov, je odplul proti Siriji 
in z njim tudi Priscila in Akvila. 
V Kenhrejah si je dal ostrici glavo; 
imel je namreč zaobljubo. 



6. velikonočni teden: petek 305 

PSALM 46 (2—3. 6—7) 

O d p e v : Bog kraljuje nad narodi. 

ali: Aleluja. 

Vsa ljudstva, ploskajte, 
vriskajte Bogu z veselim glasom! 
Gospod je vzvišen, mogočen, 
velik kralj nad vso zemljo. Odpev. 

Bog se dviga med radostnim petjem, 
Gospod se dviga med donenjem trombe. 
Prepevajte Bogu, prepevajte; 
prepevajte našemu kralju, prepevajte! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301 ali 322. 

Evangelij: VESELJE KRISTJANOV JE TRAJNO 
Jan 16, 20—23a. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
^Resnično, resnično, povem vam: 

Jokali boste in žalovali, svet pa se bo veselil; 
vi boste žalovali, 
vaša žalost pa se bo spremenila v veselje. 

'̂ Žena na porodu je žalostna, ker je prišla njena ura. 
Ko pa porodi dete, ne misli več na bridkost, 
od veselja, da je človek rojen na svet. 

"Tudi vi zdaj žalujete; a spet vas bom videl 
in vaše srce se bo veselilo 
in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. 

"Tisti dan me ne boste nič spraševali. 
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3 0 6 6. velikonočni teden: sobota 

S o b o t a 6. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: APOLO OZNANJA KRISTUSA 
Apd 18, 23—28. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Ko se je Pavel nekaj časa mudil v Antiohiji, 
je odšel, obhodil zapored galaško deželo in Frigijo 
in potrjeval vse učence. 

*̂ Prišel pa je v Efez neki Jud Apolo, rojen v Aleksandriji, 
zgovoren mož in zveden v pismih. 

" Bil je poučen v Gospodovem nauku, goreč po duhu, 
in je govoril ter učil natančno o Jezusu, 
dasi je poznal samo Janezov krst. 

^ Začel je z yso srčnostjo govoriti v shodnici. 

Ko sta ga slišala Akvila in Priscila, ' 
sta ga povabila k sebi ' 
in mu še natančneje razložila božji nauk. 

"Ko je hotel iti v Ahajo, so ga bratje osrčevali 
in so pisali učencem, naj ga sprejmejo. 
Ko je prišel tja, je tistim, ki so po milosti verovali, 

^̂  mnogo pomagal; kajti krepko je zavračal Jude, 
dokazujoč s pismi, da je Jezus Mesija. 

PSALM 46 (2—3. 8—9. 10) 

O d p e v : Bog kraljuje nad narodi. 

ali: Aleluja. 

Vsa ljudstva, ploskajte, 
vriskajte Bogu z veselim glasom! 
Gospod je vzvišen, mogočen, 
velik kralj nad vso zemljo. Odpev. 

Bog je kralj vse zemlje, 
poj te mu slavospev! 
Bog kraljuje nad narodi, 
Bog sedi na svojem svetem prestolu. Odpev. 



6. velikonočni teden: sobota 3 0 7 

Knezi ljudstev se zbirajo 
z ljudstvom Abrahamovega Boga. 
Zakaj božji so poglavarji zemlje: 
Bog je silno vzvišen. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 301 ali 322. 

Evangelij: OCE U U B I T I Š T E ; KI LJUBIJO SINA 
IN VERUJEJO 

Jan 16, 23b—28. 
Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
" Resnično, resnično, povem vam: 

Ako boste Očeta kaj prosili v mojem imenu, vam bo dal. 
^Doslej niste nič prosili v mojem imenu. 

Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje -popolno. 

^^To sem vam govoril v prilikah; 
pride pa ura, ko vam ne bom več govoril v prilikah, 
ampak vam bom očitno oznanjeval o Očetu. 

"Tisti čas boste prosili v mojem imenu 
in vam ne rečem, da bom jaz prosil Očeta za vas; 

^^Oče sam vas namreč ljubi, ker vi mene ljubite 
in verujete, da sem prišel od Boga. 

" Izšel sem iz Očeta in prišel na svet; 
zopet zapuščam svet in grem k Očetu. 
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308 7. velikonočni teden: ponedeljek 

P o n e d e l j e k 7. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: KRST DAJE SVETEGA DUHA 
Apd 19,1—8. 

Berilo iz Apostolskih del. 

'Medtem ko je bil Apolo v Korintu, 
je Pavel prehodil zgornje pokrajine in prišel v Efez. 
Tam je našel nekaj učencev in jim je rekel: 

^ »Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?« 
Odgovorili so mu: 
»Saj še slišali nismo, da Sveti Duh je.« 

* Vprašal je; 
»Kakšen krst ste torej prejeli?« 
Odgovorili so: »Janezov krst.« 

* Pavel pa je rekel: 
»Janez je delil krst pokore, govoreč ljudstvu, 
naj verujejo v tistega, ki bo prišel za njim, 
to je, v Jezusa.« 

' Ko so to slišali, so se dali krstiti v imenu Gospoda Jezusa. 

'Ko pa je Pavel položil nanje roke, 
je prišel nanje Sveti Duh 
in so govorili jezike ter prerokovali. 

^Bilo pa je vseh mož kakih dvanajst. 
* Hodil je v shodnico in kake tri mesece srčno govoril, 
učil in prepričeval o božjem kraljestvu. 

PSALM 67 (2—3. 4—5ac. 6—7ab) 

O d p e v : Vsa zemlja naj poje Gospodu. 

ali: Aleluja. 

Razkropijo se božji sovražniki, 
kateri ga črtijo, bežijo pred njim. 
Kakor se razprši dim in stopi vosek, 
tako grešniki preminejo pred Bogom. Odpev. 



7. velikonočni teden: ponedeljek 309 

Pravični se veselijo pred božjim obličjem 
in se naslajajo v radosti. 
Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu, 
vriskajte pred njim! Odpev. 

Oče sirotam in vziruh vdovam 
je Bog v svojem svetem bivališču. 
Bog pripravlja dom zapuščenim, 
pelje ujetnike v srečo. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 322. 

Evangelij: JEZUS JE PREMAGAL SVET, ZAUPAJMO 
Jan 16, 29—33. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

^ Tisti čas so učenci rekli Jezusu: 
»Glej, zdaj očitno govoriš 
in ne pripoveduješ nobene prilike. 

'"Zdaj vemo, da vse veš 
in ne potrebuješ, da bi te kdo vpraševal. 
Zato verujemo, da si izšel iz Boga.« 

' 'Jezus jim je odgovoril: 
" »Zdaj verujete? Glejte, prihaja ura in je že prišla, 

ko se razkropite vsak v svoj kraj in zapustite mene samega. 
Vendar nisem sam, ker je Oče z menoj. 

' 'To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. 
Na svetu boste imeli stisko; 
toda zaupajte, jaz sem svet premagal.« 



310 7. velikonočni teden: torek 

T o r e k 7. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PAVEL NAPOVEDUJE KONEC SVOJEGA 
OZNANJEVANJA 

Apd 20, 17—27. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni je Pavel iz Mileta poslal v Efez 
poklicat cerkvene starešine. 

"Ko so prišli k njemu, jim je rekel: 
»Veste, kako sem ves čas živel med vami, 
od prvega dne, ko sem prišel v Azijo, 

" in služil Gospodu z vso ponižnostjo, 
v solzah in preskusu j ah, 
ki so me zadele zaradi judovskega zalezovanja; 

^kako nisem opustil nič koristnega, 
da bi vam ne bil oznanjal in vas učil javno in po hišah, 

^̂  dokazujoč Judom in poganom spreobrnjenje k Bogu 
in vero v našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

" I n glejte, ujetnik Duha grem zdaj v Jeruzalem, 
ne da bi vedel, kaj se mi bo tam zgodilo; 

^le da mi Sveti Duh po vseh mestih spričuje in pravi, 
da me čakajo vezi in bridkosti. 

"Toda mislim, da življenje zame nima nobene vrednosti, 
samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, 
ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, 
da spričam blagovest o božji milosti. 

" In zdaj, glejte, vem, da ne boste več videli mojega obličja 
vi vsi, med katerimi sem hodil 
in oznanjal božje, kraljestvo. 

^Zato vam današnji dan spričujem, 
da sem nedolžen nad krv|o vas vseh. 

"Nisem se namreč ognil, 
da bi vam ne. bil oznanil vse božje volje.« 



7. velikonočni teden: torek 311 

PSALM 67 (10—11. 20—21) 

O d p e v : Vsa zemlja naj poje Gospodu. 

ali: Aleluja. 

Obilen dež si poslal, o Bog, na svojo dedino, 
ko je bila izčrpana, si jo okrepčal. 
Tvoja čreda je v njej prebivala, o Bog, 
ubožcu si jo pripravil v svoji dobroti. Odpev. 

Slavljen bodi Gospod, iz dneva v dan! 
Naša bremena n6si, Bog naše rešitve! 
Naš Bog je Bog, ki rešuje. 
Gospodov Bog daje rešitev iz smrti. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 322. 

Evangelij: OCE, PROSLAVI SVOJEGA SINA 
Jan 17, 1—1 la. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

' Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in rekel: 
Oče, prišla je ura; proslavi svojega Sina, 
da tvoj Sin tebe proslavi, 

^ kakor si mu dal oblast nad vsem človeštvom, 
da bo vsem, katere si mu dal, 
podelil večno življenje. 

^To pa je večno življenje, 
da poznajo tebe, edinega pravega Boga 
in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. 

* Proslavil sem te na zemlji, 
dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga izvršim. 

' In zdaj me ti, Oče, proslavi pri sebi 
s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. 

'Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. 
Tvoji so bili in si jih dal meni; 
in tvojo besedo so ohranili. 

^Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe^ |> 



312 7. velikonočni teden: sreda 

' Zakaj besede, ki si mi jih dal, sem dal njim; 
oni so jih sprejeli 
in so resnično spoznali, da sem od tebe izšel, 
in verovali, da si me ti poslal. 

'Zanje prosim. 
Ne prosim za svet, 
ampak za tiste, katere si mi dal, ker so tvoji; 

*°in vse, kar je moje, je tvoje, 
in kar je tvoje, je moje. 
in proslavljen sem v njih. 

" Zc nisem več na svetu, oni so na svetu, 
a jaz odhafm k tebi. 

S r e d a 7. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PAVEL IZROČA PREDSTOJNIKE IN CERKEV 
BOŽJEMU VARSTVU 

Apd 20, 28—38. 

Berilo iz Apostolskih del. 
Tiste dni je Pavel govoril starešinam Cerkve v Efezu: 

^ »Pazite nase in na vso čredo, 
v kateri vas je Sveti Duh postavil za predstojnike, 
da vodite božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. 

^'Vem, da bodo po mojem odhodu 
prišli k vam grabežljivi volkovi, 
ki ne bodo prizanašali čredi. 

^ Izmed vas samih bodo vstali možje, 
ki bodo oznanjali krive nauke, 
da bi potegnili učence za seboj. 

'̂ Zato bodite čuječi in pomnite, 
da tri leta nisem nehal noč in dan 
s solzami opominjati vsakega izmed vas. 



7. velikonočni teden: sreda 313 

^^Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, 
kateri vas more dvigniti 
in vam dati delež med vsemi svetimi. 

^̂  Srebra ali zlata ali obleke drugih nisem poželel. 
** Sami veste, da so te roke prislužile, 

kar je bilo potrebno meni in mojim tovarišem. 
^̂ V vsem sem vam pokazal, da se je treba tako truditi 

in skrbeti za slabotne in se spominjati besed 
Gospoda Jezusa, ki je sam rekel: 
,Bolje je dajati kakor prejemati.'« 

^ Ko je to izgovoril, je pokleknil in molil z njimi vsemi. 
"Nastal je velik jok med vsemi 

in oklenili so se Pavla okrog vratu in ga poljubljali, 
^najbolj žalostni zaradi besede, ki jo je bil rekel, 

da ne bodo več videli njegovega obličja. 
In spremili so ga na ladjo. 

PSALM 67 (29—30. 33—35a. 35b—36c) 

O d p e v : Vsa zemlja naj poje Gospodu. 

ali: Aleluja. 

O Bog, izkazi svojo moč, 
ti. Močni, ki delaš za nas! 
Zaradi tvojega svetišča v Jeruzalemu, 
naj ti kralji prinašajo darila. Odpev. 
Kraljestva zemlje, pojte Bogu, 
ki se pelje v starodavnih nebesih! 
Glej, oglaša se Bog z mogočnim glasom: 
»Priznajte božjo moč!« Odpev. 

Nad Izraelom je njegovo veličastvo, 
njegova moč v oblakih. 
Strašen je Bog iz svojega svetišča, 
on daje moč in silo svojemu ljudstvu. Odpev. 
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314 7. velikonočni teden: sreda 

ALELUJA: po izbiri na str. 322. 

Evangelij: KRISTJANI MORAJO BITI MED SEBOJ 
EDINI 

Jan 17, llb—19. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus oči povzdignil proti nebu in rekel: 

" Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal, 
da bodo eno kakor midva. 

"Dokler sem bil med njimi, 
sem jih varoval v tvojem imenu; 
katere si mi dal, sem jih obvaroval 
nobeden izmed njih se ni pogubil 
razen sina pogubljenja, da se spolni pismo. 

"Zdaj pa grem k tebi; 
in o tem govorim na svetu, 
da bi imeli v sebi polnost mojega veselja. 

"Jaz sem jim izročil tvoj nauk 
svet pa jih je sovražil, 
ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. 

" Ne prosim, da jih vzameš s sveta, 
ampak da jih obvaruješ hudega. 

'^Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. 
"Posveti jih v resnici; 

tvoja beseda je resnica. 
'̂  Kakor si mene poslal na svet, 

sem tudi jaz nje poslal v svet. 
"Zanje se jaz posvečujem, 

da bodo tudi oni posvečeni v resnici. 



7. velikonočni teden: četrtek 315 

Č e t r t e k 7. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: BOŽJA PREVIDNOST VODI PAVLA V RIM 
Apd 22. 30; 23, 6—11. 

Berilo iz Apostolskih del. 
^Ker je poveljnik hotel zanesljivo zvedeti, 

zakaj Judje v Jeruzalemu tožijo Pavla, 
mu je drugi dan odvzel vezi, 
ukazal, naj se zberejo veliki duhovniki in ves veliki zbor, 
in privedel je Pavla ter ga postavil prednje. 

''Ker pa je Pavel vedel, da so v zboru deloma saduceji, 
deloma farizeji, je zaklical: 
»Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev; 
zaradi upanja v vstajenje od mrtvih me sodijo.«: 

^Ko je to izrekel, je nastal razdor med farizeji in saduceji, 
in zbor se je razcepil. 

' Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja 
in ne angelov ne duhov, 
farizeji pa priznavajo to in ono. 

'Nastalo je veliko vpitje 
in nekateri pismouki farizejske stranke so vstali 
in se prerekali: 
»Nič hudega ne moremo najti na tem človeku; 
kaj, če mu je govoril duh ali angel?« 

'"Ko je nastal velik razdor 
in se je poveljnik zbal, da bi Pavla ne raztrgali, 
je ukazal, naj ga vojaki iztrgajo iz njih srede 
in odpeljejo v vojašnico. 

" Naslednjo noč je k njemu stopil Gospod in rekel: 
»Srčen bodi! Kakor si pričeval o meni v Jeruzalemu, 
tako ti je treba pričevati tudi v Rimu.« 



316 7. velikonočni teden: četrtek 

PSALM 15 (1—2a.5. 7—8. 9—10. 11) 

O d p e v : Gospod, varuj me, vate zaupam! 

ali: Aleluja. 

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! 
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod, 
delež moje dediščine in mojega keliha, 
ti vodiš mojo usodo«. Odpev. 

Slavim Gospoda, da mi svetuje, 
in celo ponoči me opominja moje srce. 
Vedno imam pred seboj Gospoda; 
ker je na moji desni, ne omahnem. Odpev. 

Veseli se moje srce in raduje moja duša; 
tudi moje telo bo varno počivalo. 
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, 
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Odpev. 

Pokazal mi boš pot življenja, 
polnost veselja pri sebi, 
večne radosti na svoji desnici, 
večne radosti na svoji desnici. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 322. 

Evangelij: JEZUSOVI UČENCI NAJ BODO POPOLNOMA 
EDINI 

Jan 17, 20—26. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil: 
^ Sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, 

ampak tudi za tiste, 
ki bodo po njihovi besedi vame verovali, 

'̂ da bodo vsi eno, 
kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, 
da bodo tudi oni v nama, 
da bo svet veroval, da si me ti poslal. 



7. velikonočni teden: petek 317 

^Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, 
da bodo eno, kakor sva midva eno: 

^̂  jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno; 
da tako svet spozna, da si me ti poslal, 
in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. 

^ Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si mi dal, 
z menoj tam, kjer sem jaz: 
da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, 
ker si me ljubil pred začetkom sveta. 

''Pravični Oče! 
Svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal; 

^ in ti so spoznali, da si me ti poslal. 
Razodel sem jim tvoje ime 
in jim ga bom še razodeval, 
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in jaz v njih. 

P e t e k 7. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 

Berilo: PAVEL OZNANJA OD MRTVIH VSTALEGA 
KRISTUSA 

Apd 25, 13—21. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni je kralj Agripa z Bereniko prišel v Cezarejo, 
da bi pozdravil poglavarja Festa. 

"Ko pa sta se tam mudila več dni, 
je Pest razložil kralju Pavlovo zadevo. Povedal je: 

" »Feliks je pustil v ječi nekega moža, 
zaradi katerega so veliki duhovniki in judovske starešine, 
ko sem bil v Jeruzalemu, prišli s tožbo 
in prosili, naj ga obsodim. 

*̂  Odgovoril sem jim, da Rimljani nimajo navade, 
da bi kakega človeka izročali, [> 



318 7. velikonočni teden: petek 

dokler toženec nima pred seboj tožiteljev 
in ne dobi priložnosti, da se glede obdolžitve zagovarja. 

"Ko so se torej tukaj sešli, 
sem brez vsakega odlašanja naslednjega dne 
sedel na sodni stol in ukazal privesti moža. 

"Tožitelji, ki so ga obstopili, 
niso mogli povedati nobene obdolžitve takih hudobij, 
ki sem jih pričakoval; 

"pač pa so imeli z njim neke prepire o svojem praznoverju 
in o nekem Jezusu, ki je umrl, 
o katerem pa je Pavel trdil, da živi. 

^Ker nisem vedel, kako naj sodim o takem prepiru, 
sem vprašal, ali bi ne hotel iti v Jeruzalem 
in v teh rečeh biti tam sojen. 

" Pavel pa se je skliceval na to, 
da se mora ohraniti za cesarjevo razsodbo, 
in zato sem ga ukazal stražiti, 
dokler ga ne pošljem pred cesarja.« 

PSALM 102 (1—2. 11—12. 19—20ab) 
Od p e v : Gospod je postavil svoj prestol v nebesih. 

ali: Aleluja. 
Slžvi moja duša Gospoda, 
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime! 
Sldvi moja duša Gospoda, 
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot! Odpev. 
Kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako vse presega njegova milosrčnost. 
Kakor daleč je vzhod od zahoda, 
tako daleč od nas vrže naše pregrehe. Odpev. 
Gospod je postavil svoj prestol v nebesih, 
njegova vrhovnost gospoduje vesoljstvu. 
Slavite Gospoda vsi njegovi angeli, 
ki v silni moči vršite njegova povelja. Odpev. 



7. velikonočni teden: petek 319 

ALELUJA: po izbiri na str. 322. 

Evangelij: JEZUS IZROČI PETRU SVOJE OVCE 
Jan 21,15—19. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Ko se je Jezus prikazal svojim učencem 
"in z njimi jedel, reče Simonu Petru: 

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« 
Odgovori mu: 
»Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moja jagnjeta.« 

"Zopet v drugo mu reče: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
Odgovori mu: 
»Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moje ovce.« 

" v tretje mu reče: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: 
»Ali me ljubiš?« in odgovori mu: 
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moje ovce. 

"Resnično, resnično, povem ti: 
Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, 
kamor si hotel. 
Ko pa se postaraš, boš raztegnil svoje roke 
in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« 

"To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, 
s kakšno smrtjo bo proslavil Boga. 
In ko mu je to povedal, mu je rekel: 
»Hodi za menoj!« 
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S o b o t a 7. v e l i k o n o č n e g a t e d n a 
(Pri jutranji maši) 

Berilo; PAVEL V RIMU OZNANJA BOŽJE KRALJESTVO 
Apd 28, 16—20. 30—31. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Ko smo prišli v Rim, 
je bilo Pavlu dovoljeno stanovati zasebno, 
z vojakom, ki ga je stražil. 

"Čez tri dni je sklical judovske prvake. 
Ko so se zbrali, jim je govoril: 
»Bratje, čeprav nisem storil ničesar zoper ljudstvo 
ali navade očetov, 
sem bil vendar kot ujetnik 
iz Jeruzalema izdan Rimljanom v roke. 

^̂ Ti so me zaslišali in hoteli oprostiti, 
ker ni bilo na meni nobene krivde, ki bi zaslužila smrt. 

"Ker so Judje ugovarjali, 
sem bil prisiljen sklicati se na cesarja, 
vendar ne tako, kakor da bi imel jaz svoj narod v čem tožiti. 

^ Iz tega razloga torej sem vas poklical, 
da bi vas videl in nagovoril. 
Zaradi Izraelovega upanja namreč nosim to verigo.« 

''Celi dve leti je ostal v najetem stanovanju 
in je sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. 

'* Oznanjal je božje kraljestvo 
in učil o Gospodu Jezusu Kristusu 
z vso srčnostjo in brez ovire. 

PSALM 10 (4. 5.7) 
O d p e v : Pravični bodo gledali božje obličje. 

ali: Aleluja. 
Gospod je v svojem svetem templju. 
Gospodov prestol je v nebesih. 
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Njegove oči gledajo, 
njegovi pogledi preiskujejo človeške otroke. Odpev. 

Gospod presoja pravičnega in brezbožnega, 
kdor ljubi krivico, tega sovraži. 
Gospod je pravičen, ljubi pravičnost; 
pravični bodo gledali njegovo obličje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 322. 

Evangelij: JANEZ EVANGELIST PRIČUJE 
V EVANGELIJU O JEZUSU 

Jan 21, 20—25. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
^ Tisti čas se je Peter obrnil in je videl, 

da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil 
in ki se mu je pri večerji naslonil na prsi ter vprašal: 
»Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal?« 

" K o je torej Peter tega videl, je rekel Jezusu: 
»Gospod, kaj pa ta?« 

^ Jezus mu je odgovoril: 
»Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, 
kaj je tebi za to? Ti hodi za menoj!« 

"Raznesla se je torej govorica med brati, 
da oni učenec ne umrje. 
A Jezus mu ni rekel: »Ne umrje«, ampak: 
»Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, 
kaj je tebi za to?« 

"To je tisti učenec, ki o tem pričuje in je to napisal; 
in vemo, da je njegovo pričevanje resnično. 

" J e pa še mnogo drugega, kar je storil Jezus; 
in ko bi se vse to popisalo vsako posebej, 
mislim, da bi ves svet ne obsegel knjig, 
ki bi jih bilo treba napisati. 



322 Aleluja 

ALELUJA ZA VELIKONOČNE DELAVNIKE 
PO VNEBOHODU 

1 Aleluja. Pojdite in učite vse narode, govori Gospod: 
Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja. 

2 Aleluja. Prosil bom Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, 
da ostane pri vas vekomaj. Aleluja. 

3 Aleluja. Gospod govori: ne bom vas zapustil sirot, 
grem in pridem k vam; veselilo se bo vaše srce. Aleluja. 

4 Aleluja. Sveti Duh vas bo učil vsega 
in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Aleluja. 

5 Aleluja. Poslal vam bom Duha resnice, govori Gospod, 
on vas bo vodil k popolni resnici. Aleluja. 

6 Aleluja. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet, 
spet zapuščam svet in grem k Očetu. Aleluja. 

7 Aleluja. če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, 
kjer je Kristus sedeč na božji desnici. Aleluja. 



SEZNAM ODLOMKOV IZ SVETEGA PISMA 

BERILA IN EVANGELIJI 

323 

1 Mojz 

2 Mojz 

17, 3—9 . . . 
37, 3—4. 12—13a. 

17b—28 . . 
49, 2. 8—10 . 

17, 1—7 . 
32, 7—14 

3 Mojz 19, 1—2. 11—18 

4 Mojz 21, 4—9 . . . 
24, 2—7. 15—17a 

5 Mojz 4, 1. 5 - 9 . . 
26, 16—19 . . 
30, 15—20 . . 

Sodn 13, 2—7. 24—25a 

1 Sam 1, 24—28 

2 Sam 

2 Kralj 

Est 

7, 1—5. 8b—12. 
16 . . . . 

4, 18b—21. 32—37 . 184 
5, 1—15a . . . . 148 

14a. 

14, 1. 3—5. 12—14 

201 

136 
47 

143 
176 

113 

1% 
33 

154 
125 
106 

51 

59 

63 

120 

Vp 2, 8—14 . . . . 56 

Modr 2, la. 12—22 . . . 179 

Sir 48, 1—4. 9^11 . . 32 

Iz i , 10. 16—20 . . . 
2, 1 -5 
4, 2—6 
7, 10—14 . . . . 

11, 1—10 
25, 6—lOa . . . . 
26, 1 -6 
29, 17—24 . . . . 
30, 19^21. 23—26 . 
35, 1—10 
40, 1—11 
40, 25—31 . . . . 
41, 13—20 . . . . 
42, 1—7 
45, 6b—8. 18. 21b—25 
48, 17—19 . . . . 
49, 1—6 
49, 8—15 
50, 4—9a . . . . 
54, 1—10 
55, 10-11 . . . . 
56, 1—3a. 6 - 8 . . 
58, 1—9a 
58, 9b—14 . . . . 
«5, 17—21 . . . . 

129 
9 

10 
54 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

210 
35 
30 

212 
173 
216 
40 

116 
43 

108 
111 
167 

Jer 

Ezek 

Dan 

Oz 

Joel 

Iona 

MIh 

Sof 

Mal 

Mt 

7, 23—28 . . 
U, 18—20 . . 
17,5—10 . . 
18, 18—20 . . 
20, 10—13 . . 
23, 5 - « . . . 

18, 21—28 . . 
37, 21—28 . . 
47, 1—9. 12 

3, 25. 34—34 . 

. . 156 

. . 181 

. . 133 

. . 131 

. . 204 

. . 49 

. . 122 

. . 206 

. . 170 

. . 151 
3, 14—20. 91—92. 95 198 
9, 4b—10 . . 

13, 1—9. 15-17. 
. . 127 

19^30. 33—62 . 189 

6, 1—6 . . . 
14, 2—10 . . . 

2, 12—18 . . 

3, 1—10 . . . 

7, 7—9 . . . 
7, 14—15. 18—2( 

3, 1—2. 9-13 
3, 14—18a . . 

3, 1—4. 23—24 

1, 1—17 . . . 
1, 18—24 . . 
5, 17—19 . . 
5, 20—26 . . 
5, 43-^8 . . 
6, 1—6. 16—18 
6, 7—15 . . . 
7, 7—12 . . . 
7, 21. 24—27 . 
8, 5—11 . . . 
9, 14—15 . . 
9, 27—31 . . 
9, 35—38; 10, 1. 

6 - 8 . . . 
U, 11—15 . . 
U, 16-19 . . 
11, 28—30 . . 
15, 29—37 . . 
17, 10-13 . . 
18, 12—14 . . 
18, 21—35 . . 
20, 17—28 . . 
21, 23—27 . . 
21, 28—32 . . 
21, 33—43. 45—46 
23, 1^12 . . . 

. . 161 
. . 158 

. . 103 

. . 118 

. . 163 
) . 139 

. . 36 
. . 57 

. . 61 

. . 48 

. . 50 

. . 155 

. . 124 

. . 126 

. . 105 

. . 117 

. . 121 

. . 17 

. . 11 

. . 110 

. . 19 

. . 21 

. . 30 

. . 31 

. . 28 

. . 15 

. . 33 

. . 26 

. . 152 
. . 132 
. . 35 
. . 37 

. 138 
. . 130 

Mt 

Mr 

Lk 

lan 

25, 31—46 . . 
26, 14—25 . . 
28, 8—15 . . . 

1, 6b—11 . . 
4, 12—17. 23—25 
6, 34—44 . . 
6, 45—52 . . 

12, 28b—34 . . 
16, 9--15 . . . 

1, 5—21 . . . 
1, 26—38 . . 
1, 39—45 . . 
1,46—56 . . 
1, 57—66 . . 
1, 67—79 . . 
2, 22—35 . . 
2, 36—40 . . 
4, 14—22a . . 
4,24—30 . . 
5, 12—16 . . 
5, 17—26 . . 
5, 27—32 . . 
6, 36—38 . . 
7, 18b—23 . . 
7, 24—30 . . 
9,22—25 . . 

10, 21—24 . . 
11, 14—23 . . 
11, 29—32 . . 
15, 1—3. 11—32 
16, 19—31 . . 
18, 9—14 . . . 
24, 13—35 . . 
24, 35-^8 . . 

1, 1—18 . . . 
1, 19^28 . . 
1, 29—34 . . 
1, 35—42 . . 
1, 43—51 . . 
2, 1—12 . . . 
3, 1—8 . . . 
3, 7—15 . . . 
3, 16—21 . . 
3, 22—30 . . 
3, 31—36 . . 
4, 5—42 . . . 
4, 43—54 . . 
5, 1—3a. 5—16 
5, 17—30 . . 
5, 31--47 . . 
5, 33—36 . . 
6, 1—15 . . . . 
6, 16—21 . . . 
6, 22—29 . . . 
6, 30—35 . . . 

. . 114 

. . 217 

. . 221 

. . 85 
. 90 

. . 92 
. 94 

. . 160 

. . 236 

. . 52 

. . 55 

. . 58 

. . 60 

. . 62 

. . 65 
. 68 
. 71 
. 96 
. 150 
. 98 
. 23 
. 112 
. 128 
. 39 
. 42 
. 107 
. 13 
. 157 
. 119 
. 140 
. 134 
. 162 
. 226 
. 230 

. 73 

. 76 

. 78 

. 80 

. 82 

. 87 

. 238 

. 241 

. 243 

. 100 

. 245 

. 144 

. 168 

. 172 

. 174 

. 177 
. 44 
. 248 
. 250 
. 252 
. 254 



324 

Jan 6, 35—40 . . . . 
6, 44—51 . . . . 
6, 52—59 . . . . 
6, 60-69 . . . . 
7. 1—2. 10. 25—30 . 
7, 40-53 . . . . 
8, 1—U 
8, 12—20 . . . . 
8, 21—30 . . . . 
8, 31—42 . . . . 
8, 51—59 . . . . 
9, 1^»1 
10, 1 10 
10, 11—18 . . . . 
10, 22—30 . . . . 
10, 31—42 . . . . 
U, 1—45 
11, 45—57 . . . . 
12, 1 M 
12, 44-50 . . . . 
13, lfr-20 . . . . 
13, 21—33. 36—38 
14, 1—6 
14, 7 14 
14, 21—26 . . . . 
14, 27—31a . . . . 
15, 1—8 
15, 9^11 
15, 12—17 . . . . 
15, 18—21 . . . . 
15, 26—27; 16, 1—4a 
16, 5—11 
16, 12—15 . . . . 
16, 16—20 . . . . 

256 
259 
262 
265 
180 
182 
194 
195 
197 
200 
203 
164 
268 
269 
271 
205 
185 
207 
211 
173 
276 
214 
278 
280 
283 
285 
287 
289 
291 
293 
295 
298 
300 
303 

Jan 

Apd 

16, 20—23a 
16, 23b—28 
16, 29^33 
17, 1—lla 
17, Ub—19 
17, 20—26 
20, 11—18 
21, 1—14 . 
21, 15—19 
21, 20—25 

2, 14. 22—23 
2, 36-^1 . 
3, 1—10 . . 
3, 11—26 . 
4, 1—12 . . 
4, 13—21 . 
4, 23—31 . 
4, 32—37 . 
5, 17—26 . 
5, 27—33 . 
5, 34-^2 . 
6, 1—7 . . 
6, 8—15 . . 
7, 51-60, 8, la 
8, Ib—8 . . 
8, 26-^0 . 
9, 1—20 . . 
9, 31-42 . 

11, 1—18 . . 
U, 19—26 . 
12, 24—25; 13, 
13, 13—25 . 
13, 26—33 . 

1—: 

305 
307 
309 
311 
314 
316 
223 
233 
319 
321 

219 
222 
224 
228 
231 
234 
237 
240 
242 
244 
246 
249 
251 
253 
255 
257 
260 
263 
266 
270 

5a 272 
274 
276 

Apd 

2 Kor 

1 Jan 

13, 44—52 . 
14, 5-18 . . 
M, 19—28 . 
15, 1—6 . . 
15, 7—21 . . 
15, 22—31 . 
16, 1—10 . . 
16, 11—15 . 
16, 22—34 . 
17, 15. 20—34; 

18, 9^18 . . 
18, 23—28 . 
19, 1—8 . . 
20, 17—27 . 
20, 28—38 . 

18 

22, 30; 23, 6—11 
25, 13—21 . . 
28, 16-20. 30—31 

5, 20—21; 6, 1—2 

2, 3—11 . . . 
2, 12—17 . . 
2, 18—21 . . 
2, 22—28 . . 
2, 29; 3, 1—6 . 
3, 7—10 . . . 
3, 11—21 . . 
3, 22—24; 4, 1—6 
4, 7 10 . . . 
4, 11—18 . . 
4, 19—21; 5, 1-4 
5, 5—13 . . 
5, 14—21 . . 

. . 278 
. 281 
. 284 

. . 286 
. 288 
. 290 
. 292 
. 294 
. 296 

, 1 298 

. 304 

. 306 

. 308 

. 310 

. 312 

. 315 

. 317 

. 320 

. 104 

. 67 

. 70 

. 72 

. 74 

. T7 

. 79 

. 81 

. 89 

. 91 

. 93 

. 95 
83, 97 
85, 99 



PSALMI Z ODPEVOM 

325 

1 (l-2a. 3. 4.6) 31, 107, 134 

2 (1—2. 4-5. 7—8) 238 
(6—7. 8—9. 10—11) 277 
(7—8. 10—11) 90 

7 (2—3. 9bc—10. 11—12) 181 

8 (2a. 5. 6—7. 8—9) 229 

10 (4. 5.7) 320 

15 (1—2a. 5. 7—8. 9—10. 11) . . . . 220, 316 

16 (1. 6—7. 8b.l5) . 185 

17 (2—3a. 3bc—4. 5—6. 7) 204 

18 (8. 9. 10. 15) 114 

22 (1—3a. 3b—4. 5. 6) 14, 193 

23 (1—2. 3-4ab. 5-6) 55 

24 (4bc—5ab. 6—Tbc. 8—9) 34, 152 
(4bc—5ab. 8—9. 10.14) 61 

26 (1. 2. 3. 13—14) 211 
(1. 4. 13-14) 19, 247 
(1. 7—8. 9. 13—14) 163 

29 (2.4. 5—6. 11.12a.l3b) 41, 168 

30 (3od—4. 6.7b.8a. 17.21ab) 254 
(5-6. 14. 15-16) 131 

32 (1—2. 4—5. 18—19) 250 
(2—3. 11—12. 20—21) 58 
(4—5. 18—19. 20.22) 222 

33 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 243 
(2—3. 6—7. 17—18. 19.23) 36 
(2.9. 17—18. 19—20) 245 
(4—5. 6—7. 16—17. 18—19) 116 
(17—18. 19—20. 21.23) 180 

41 (2-3); 42 (3. 4) 149, 267 

45 (2—3. 5—6. 8—9) 171 

46 (2-3. 6-7) 305 

(2—3. 8—9. 10) 306 

49 (8—9. 16bc—17. 21.23) 129 

50 (3-^. 5-6a. 12—13. 14.17) 104 
(3-^. 5—6a. 18—19) 109 
(3—4. 12—13. 18—19) 119 
(3—4. 18—19. 20-21) 161 

5« (8—9. 10—12) 291 

65 (2—3a. 4—5. 6—7a) 256 

(8—9. 16.20) 258 

66 (2—3. 5. 6.8) 44, 272 

67 (2—3. 4—5ac. 6—7ab) 308 
(10-11. 20—21) 311 

(29—30. 33—35a. 35b—36c) 315 

68 (8—10. 21bc—22. 33—34) 216 

70 (1—2. 3—i. 5-6ab. 15ab.l7) 213 
(3^4. 5—6ab. 16—17) 52 

71 (1—2. 3—4ab. 7—8) 91 
(1—2. 3-4ab. 7—8. 17) 47 
(1—2. 7—8. 12—13. 17) 13 
(1—2. 10—11. 12—13) 94 
(1—2. 12—13. 18—19) 50 
(1—2. 14.15bc. 17) 96 

97 

99 

101 

102 

104 

105 

115 

116 

117 

118 

121 

129 

137 

144 

8. 9. 11.13) 

2ac.3b. 15—16. 18-19) . . . 

6c—8a. 8bc—9. 10—Uab. 14.17) 

9ab—10. 11—12. 13—14) . . 

1—2. 3-4. 5—6) . . . . . 

2—3. 4—5. 6—7) 

2—3. 4—5. 27.29) 

2—3. 21—22. 25.27) . . . . 

1. lo-2, 5) 

. 128 

. 32 

. 159 

23, 39 

. 112 

. 270 

. 64 

. 275 

. 240 

1_2. 6—7. 8—9) 144, 156 

1—2a. 2b—3. 5b—6) . 68 
1—2a. 2b—3. 10) . 289 
1—2a. 3.10a. 11—12. 13) . 25 
1—2a. 11—12. 13) . 72 
7—8a. 8b—9. 10) 70 

1. 2—3ab. 3cd--») 75, 279, 303 
1. 3cd-^. 5—6) 77 
1. 7—8. 9) . 79 

2. 3. 4. 5) 82 

2. 3. 5) 293 

2—3ab. 16—18. 19—21) 197 

1—2. 3—4. 8.10) 27 
1—2. 3—4. 8.10. 11—12) 140 
1—2. 11—12. 19—20ab) 318 

1—2. 3—4. 6—7. 8—9) 225 
4_5. 6—7. 8—9) 202 
16—17. 18—19. 20—21) 137 

177 

282 

264 

261 

232 
16 

235 

125 
251 

286 

10 

123 

. . . 120, 297 

29 

19—20. 21—22. 23) 

113 B (1—2. 3-^. 15—16) 

12—13. 14—15. 16—17) 

1-2) 

1—2. 22—24. 25—27a) 

1.8. 19.21. 25—27a) . . 

1.14. 16ab—17. 19.21) . 

1—2. 4—5. 7—8) . . . 

23—24. 26—27. 29—30) 

1—2. 3—4a. 4b—5) 

1—2. 3—4a. 4b—5. 8—9) 

1—2. 3—4. 5—6. 7—8) 

1—2a. 2bc—3. 7c—8) 

1.9. 10—11. 12—13ab) . 
(8—9. 13cd—14. 17—18) 174 

(10—11. 12—13ab. 21) ; . 285 

146 (1—2. 3-4. 5—6) 20 

147 (12—13. 14—15. 19—20) . . . . 84, 98, 155 

148 (1—2. 11—12. 13. 14) 300 

149 (1—2. 3—4. 5.6a.9b) 86, 99, 294 

1 Sam 2 (1. 4—5ab. 6—7. Sabcd) 59 

Jer 31 (10. 11—12ab. 13) 207 
Dan 3 (52. 53—54. 55—56) 200 





327 

KAZALO 

PREDHODNA NAVODILA 5 

ADVENTNI CAS 

Prvi adventni teden 9 
Drugi adventni teden 22 
Tretji adventni teden 33 
Aleluja za adventne delavnike do 16. decembra 45 
Adventni delavniki od 17. do 24. decembra 47 
Aleluja za adventne delavnike od 17. do 24. decembra 66 

BOŽIČNI ČAS 

Delavniki med božično osmino 67 
Delavniki pred razglašenjem 74 
Aleluja za božične delavnike pred razglašenjem 88 
Delavniki po razglašenju 89 
Aleluja za delavnike po razglašenju 101 

POSTNI ČAS 

Delavniki po pepelnici 103 
Prvi postni teden 113 
Drugi postni teden 127 
Tretji postni teden 143 
Četrti postni teden 163 
Peti postni teden 184 
Vrstica pred evangelijem za postne delavnike 209 
Veliki teden 210 

VELIKONOČNI CAS 

Velikonočna osmina 219 
Drugi velikonočni teden 237 
Tretji velikonočni teden 251 
Četrti velikonočni teden 266 
Peti velikonočni teden 281 
Šesti velikonočni teden 294 
Aleluja za velikonočne delavnike do vnebohoda 301 
Sedmi velikonočni teden 308 
Aleluja za velikonočne delavnike po vnebohodu 322 




