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SVETA KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE
Prot. n. 106/69
ODLOK
Svet za izvajanje konstitucije o svetem bogoslužju je pripravil razpored svetopisemskih beril za
mašo v skladu z navodili konstitucije o svetem bogoslužju, 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 (B 51). 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 beril 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
Svetega 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
prevoda 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 Svete kongregacije za bogoslužje na binkoštno nedeljo, dne 25. maja 1969.
kardinal Benno Gut
prefekt
Annibale Bugnini
tajnik

SVETA KONGREGACIJA ZA ZAKRAMENTE IN BOGOSLUŽJE
Prot. CD 240/81
ODLOK
O DRUGI IZDAJI
Red mašnih beril, katerega prva izdaja je v tipični obliki izšla leta 1969, je bil 25. maja istega leta
objavljen po posebnem naročilu papeža Pavla VI.; glede na določilo konstitucije o svetem bogoslužju
naj bi škofovskim konferencam s tem ponudili navedbe za posamezna svetopisemska berila pri
mašnem opravilu, tako da bi v različnih deželah lahko pripravili lekcionarje v sodobnih jezikih. V tisti
izdaji ni bilo svetopisemskih navedb glede beril pri obhajanju zakramentov in drugih obredov, ki so bili
objavljeni po mesecu maju leta 1969. Poleg tega je bilo z apostolsko konstitucijo “Zaklad Svetega
pisma”, ki je izšla 25. aprila 1979, določeno, da se mora odslej vzeti kot osnova za bogoslužno rabo
besedilo Svetega pisma iz izdaje Nove Vulgate. Ker prve tipične izdaje ni več na voljo, se je zdelo
primerno pripraviti drugo izdajo, ki ima v primerjavi s prejšnjo naslednje posebnosti:
1) Besedilo “Predhodnih navodil” je obsežnejše.
2) Po določilu apostolske konstitucije “Zaklad Svetega pisma” se pri navajanju bibličnih odlomkov
uporablja nova izdaja svetopisemskih knjig, Nova vulgata.

3) Dodane so vse biblične navedbe, ki se nahajajo v lekcionarjih za zakramente in zakramentale, ki
so bili sprejeti po prvi izdaji “Reda mašnih beril”.
4) Dodane so tudi biblične navedbe za berila pri nekaterih mašah “za različne potrebe” pa tudi za
berila pri drugih mašah, ki so bile prvič vključene v drugo izdajo Rimskega misala leta 1975.
5) Za praznike svete Družine, Gospodovega krsta, vnebohoda in binkošti so dodane navedbe beril
“po izbiri”, tako da so biblična besedila teh praznikov v lekcionarju za nedelje in praznike še
dopolnjena in razdeljena na leta A, B in C.
Drugo izdajo Reda mašnih beril je s svojo oblastjo potrdil papež Janez Pavel II.,
Sveta kongregacija za zakramente in bogoslužje pa jo sedaj objavlja in razglaša za tipično. Škofovske
konference bodo morale poskrbeti, da bodo vse spremembe iz druge izdaje upoštevane pri izdajah v
domače jezike.
Vse, kar temu nasprotuje, je brez veljave.
Iz palače Svete kongregacije za zakramente in bogoslužje, dne 21. januarja 1981.
kardinal Iacobus R. Knox
prefekt
Vergilius Noé
pridruženi tajnik

KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE IN DISCIPLINO ZAKRAMENTOV
Prot. št. 2631/98/L
ZA SLOVENIJO

Na prošnjo ljubljanskega nadškofa, prečastitega gospoda Franca Rodeta, predsednika Slovenske
škofovske konference, poslano 23. novembra 1998, v moči pooblastil, ki jih je tej kongregaciji podelil
sveti oče Janez Pavel II., potrjujemo besedilo lekcionarja za nedelje in praznike za leto A, pripravljeno
v slovenskem jeziku, kakor obstaja v primerku, ki nam je bil poslan. Ko bo besedilo natisnjeno, naj se
v celoti doda ta odlok, s katerim apostolski sedež podeljuje zaprošeno dovoljenje. Poleg tega pošljite
tej kongregaciji dva izvoda istega besedila.
Vse, kar temu nasprotuje, je brez veljave.
Iz palače Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, dne 27. marca 1999.
kardinal Georgius Medina Estévez
prefekt
Marius Marini
podtajnik

PREDHODNA NAVODILA
UVOD
Prvo poglavje
Splošna načela
za bogoslužna opravila Božje besede
1. Uvodne ugotovitve
a) Pomen Božje besede v bogoslužnem opravilu
1. O pomenu Božje besede in o nujnosti vključevanja Svetega pisma v vsakem bogoslužnem
opravilu je bilo že veliko tehtnega povedanega na 2. vatikanskem cerkvenem zboru,i v papeških
dokumentih2 in v različnih listinah, ki so jih po koncilu objavili uradi apostolskega sedeža.3 Nekatera
važnejša načela so bila na primeren in kratek način razložena tudi v predhodnih navodilih Reda
mašnih beril iz leta 1969.4
Ob novi izdaji tega Reda mašnih beril pa je priložnost, da objavimo obsežnejša in primernejša
predhodna navodila kot odgovor na različne prošnje, naj bi ta načela še podrobneje razložili. V njih je
v uvodu na splošno potrjena tesna povezanost Božje besede in bogoslužnega opravila,5 nato prvi del
posebej govori o Božji besedi pri maši, v drugem delu pa je razložena ureditev razporeda mašnih
beril.
b) Izrazi, s katerimi označujemo Božjo besedo
2. Določitev izrazov je najbrž potrebna zato, da bi bilo razpravljanje povsem jasno in pregledno.
Vendar v teh predhodnih navodilih uporabljamo iste izraze, ki v koncilskih in pokoncilskih dokumentih
pomenijo knjige, napisane po navdihu Svetega Duha. Zato govorimo o Svetem pismu in o Božji
besedi kot o isti stvari, da se izognemo sleherni zmedi v pojmih in stvareh.6
c) Bogoslužni pomen Božje besede
3. Bogat zaklad Božje besede v različnih svetih opravilih in pri različnih shodih vernikov, ki se teh
opravil udeležujejo, pride na čudovit način do veljave, ko se v enem letu spominjamo različnih
Kristusovih skrivnosti ali ko obhajamo zakramente in zakramentale Cerkve ali ko vsak vernik zase
prisluhne osebnemu delovanju Svetega Duha.7 Tako postane bogoslužno opravilo, ko je tesno
povezano in podkrepljeno z Božjo besedo, znova dogodek in obogati to besedo z novim pomenom in
učinkovitostjo. Bogoslužje Cerkve se tako zvesto ravna po tistem načinu branja in razlaganja Svetega
pisma, ki ga je uporabljal Kristus, ko je ob svojem prihodu, ki ga je imenoval »danes«, vabil k modri
uporabi vsega Svetega pisma.8

2. Bogoslužje Božje besede
a) Posebna značilnost Božje besede v bogoslužnem opravilu
4.
V bogoslužnih opravilih ne oznanjamo Božje besede na en sam način9 niti Božja beseda ne
dosega src poslušalcev vselej enako učinkovito: zmeraj pa je v svoji besedi navzoč Kristus,10 ki
izvršuje skrivnost odrešenja, posvečuje ljudi in Očetu izkazuje popolno češčenje.11
Božja beseda nenehno obnavlja in deli dobrine odrešenja, ki prav v bogoslužnem opravilu dosega
svoje polno uresničenje. Zato bogoslužno opravilo na trajen, poln in učinkovit način posreduje Božjo
besedo.
Tako je v bogoslužju stalno na voljo Božja beseda; v moči Svetega Duha je vselej živa in
učinkovita12 in razodeva dejavno Očetovo nezmanjšano učinkovito ljubezen do ljudi.
b) Božja beseda v redu odrešenja

5. Ko Cerkev v bogoslužnem opravilu bere Staro in Novo zavezo, oznanja eno in isto Kristusovo
skrivnost.
Nova zaveza se namreč v Stari skriva, Stara pa v Novi razkriva.13 Kristus je torej središče in
polnost vsega Svetega pisma in vsega bogoslužja,14 zato mora iz teh studencev črpati vsakdo, ki išče
odrešenje in življenje.
Kolikor globlje kdo prodre v bogoslužno opravilo, toliko bolj bo tudi cenil vrednost Božje besede;
kar velja za eno, je mogoče trditi tudi za drugo; z obojim obhajamo Kristusovo skrivnost, ki se pri
vsakem ponavzočuje na svojski način.
c) Božja beseda v udeležbi vernikov pri bogoslužju
6. Pri bogoslužnem opravilu Cerkev zvesto odgovarja tisti »Amen«, ki ga je Kristus, srednik med
Bogom in ljudmi, enkrat za vselej izgovoril takrat, ko je prelil svojo kri in tako v Svetem Duhu vtisnil
božji pečat Novi zavezi.15
Kadar Bog sporoča svojo besedo, vedno pričakuje odgovor, ki vsebuje poslušanje in češčenje »v
duhu in resnici« (Jn 4,23). Sveti Duh povzroči, da ta odgovor postane učinkovit, kadar to, kar slišimo v
bogoslužnem opravilu, uresničimo tudi v življenju, v skladu z besedami: »Bodite izpolnjevalci besede,
ne le poslušalci« (Jak 1,22).
Drža telesa, kretnje in besede, ki sestavljajo bogoslužno opravilo in izražajo sodelovanje vernikov,
dobivajo svoj pomen ne samo iz človeškega življenja, od koder so zajete, ampak iz Božje besede in
zamisli odrešenja, na katero se nanašajo. Zato se verniki tem bolje udeležujejo bogoslužja, kolikor bolj
si ob poslušanju takrat oznanjene Božje besede prizadevajo, da sprejmejo v Kristusu učlovečeno
Božjo Besedo in z nravnim življenjem uresničijo, kar so obhajali v bogoslužju, prav tako pa se
potrudijo, da bi svoje življenje prelili v bogoslužna opravila.16

3. Beseda v življenju ljudstva »zaveze«
a) Božja beseda v življenju Cerkve
7. Cerkev se zida in raste s poslušanjem Božje besede, znamenja v bogoslužnem opravilu pa na
skrivnostno resničen način predstavljajo čudovita Božja dela, ki jih je Bog nekoč na različne načine
izvrševal v zgodovini odrešenja. Prek zbora vernih, ki obhajajo bogoslužje, Bog znova dosega, da se
njegova beseda širi in proslavlja ter se njegovo ime razglaša med narodi.17
Kadar Cerkev, zbrana v Svetem Duhu pri bogoslužnem opravilu,18 oznanja Božjo besedo, se
zaveda, da je prav ona tisto novo ljudstvo, v katerem je končno dopolnjena in dovršena nekoč
sklenjena zaveza. Vsi kristjani, ki so pri krstu in birmi v Svetem Duhu postali glasniki Božje besede, pa
morajo zato, ker so bili deležni milosti poslušanja, vsaj s pričevanjem svojega življenja oznanjati Božjo
besedo v Cerkvi in svetu.
Božja beseda, oznanjena pri obhajanju Božjih skrivnosti, se ne dotika samo sedanjega življenja,
ampak tudi preteklih in bodočih razmer. Po njej naj bi se naše upanje tako utrdilo v pričakovanju, da
bi v spremenjenih okoliščinah življenja imeli srca zasidrana tam, kjer je resnično veselje.19
b) Božja beseda v razlagi Cerkve
8. Kristus je hotel, da se novo Božje ljudstvo čudovito odlikuje po različnosti posameznih udov;
različne so namreč službe in različna opravila, ki jih ima vsakdo glede na Božjo besedo. Verniki
besedo poslušajo in premišljujejo, razlagajo pa jo samo tisti, ki so po posvečenju svetega reda prejeli
učiteljsko službo ali jim je bila ta služba zaupana.
Cerkev tako s svojim naukom, življenjem in bogočastjem nadaljuje in vsem rodovom predaja
naprej vse, kar sama je, in vse, kar veruje, da bi v teku časov vedno bolj težila k polnosti Božje
resnice, dokler se v njej ne izpolnijo Božje besede.20
c) Povezava med oznanjeno Božjo besedo in delovanjem Svetega Duha
9. Delovanje Svetega Duha je potrebno, da bi Božja beseda v srcih res povzročila to, kar ušesa
slišijo. Po njegovem navdihu in z njegovo pomočjo postane Božja beseda temelj bogoslužja, vodilo in
pomoč našemu življenju.
Sveti Duh ne le začenja, spremlja in nadaljuje celotno bogoslužno opravilo, ampak tudi vsakemu
človeku navdihuje v srce,21 kar je bilo ob oznanjanju Božje besede izrečeno celotnemu zboru vernikov; med udeleženci utrjuje edinost, množi različnost darov in spodbuja vsakovrstno delovanje.

č) Tesna povezanost Božje besede z evharistično skrivnostjo
10. Cerkev je enako spoštovala Božjo besedo in evharistično skrivnost, čeprav ni vedno obojega
gojila v enaki meri. Hoče tudi in določa, da se to spoštovanje povsod še naprej izkazuje, saj po zgledu
svojega ustanovitelja nikoli ni nehala obhajati velikonočne skrivnosti, ko je pri skupnih shodih brala,
»kar je bilo o njem v vseh pismih« (Lk 24,27). Tako je nadaljevala delo odrešenja s sveto evharistijo in
zakramenti, kajti »oznanjevanje besede se zahteva tudi pri delitvi zakramentov, saj gre za zakramente
vere, ki se z besedo rodi in v njej dobiva hrano«.22
Cerkev se duhovno hrani z obeh miz,23 odtod napreduje v nauku in se vedno bolj posvečuje. V
Božji besedi se oznanja Božja zaveza, v evharistiji pa se nova in večna zaveza obnavlja. V besednem
bogoslužju se spominjamo zgodovine odrešenja, v evharističnem pa ista zgodovina postane navzoča
v zakramentalnih bogoslužnih znamenjih.
Zato je vedno treba imeti pred očmi, da Božja beseda, ki jo beremo in oznanjamo pri bogoslužju,
vodi k daritvi zaveze in zahvalnemu obedu, to je k evharistiji kot svojemu cilju. Obhajanje maše, med
katerim poslušamo besedo in darujemo ter prejemamo evharistijo, je eno samo bogoslužno dejanje.24
Z njim dajemo Bogu hvalo, človeku pa posredujemo polnost odrešenja.

I. DEL: BOŽJA BESEDA V MAŠNEM OPRAVILU
Drugo poglavje
Obhajanje besednega bogoslužja v maši
1. Deli in obredi besednega bogoslužja
11. »Glavni del besednega bogoslužja je branje Svetega pisma in spevi med berili; homilija,
veroizpoved in prošnje za vse potrebe pa ga dopolnjujejo in sklepajo.«25
a) Svetopisemska berila
12. Mašno opravilo ne sme biti brez beril iz Svetega pisma in brez spevov, ki so iz njega vzeti; tega ni
dovoljeno opuščati, krajšati ali, kar bi bilo še huje, nadomestiti z drugimi, nesvetopisemskimi berili.26 V
tej zapisani Božji besedi namreč še zdaj »Bog govori svojemu ljudstvu,«27 ki v vsakodnevnem stiku s
Svetim pismom v luči vere postaja poslušno Svetemu Duhu, da more s krepostnim življenjem pred
svetom izpričevati Kristusa.
13. Branje evangelija je vrhunec besednega bogoslužja. V skladu z izročilom se zbrano občestvo nanj
pripravi z drugimi berili, ki so najprej iz Stare nato iz Nove zaveze.
14. Predvsem je potrebno, da bralci berejo glasno, razločno in razumljivo; samo tako bodo zbranim
vernikom prav posredovali Božjo besedo, ki je v berilih. Berila, vzeta iz odobrenih izdaj28 se lahko
pojejo, kolikor je to v skladu z značajem posameznega jezika, vendar tako, da petje ne zamegli besed,
ampak jih še bolj poudari. Kadar jih pojemo v latinščini, se je treba ravnati po napevu, ki je predpisan v
29
Redu mašnega petja.
15. Kratka in jedrnata opozorila so v besednem bogoslužju lahko pred berili, zlasti pred prvim. Zelo pa
je treba paziti na literarno vrsto teh opozoril. Morajo namreč biti preprosta, usklajena z besedilom,
kratka, skrbno pripravljena in različna glede na to, v kakšno besedilo uvajajo.30
16. Pri maši z ljudstvom je berila treba vedno brati pri ambonu.31
17. Med obredi besednega bogoslužja je treba zelo paziti na znamenja spoštovanja, ki smo ga dolžni
branju evangelija.32 Kjer je na voljo evangeljska knjiga, ki jo je v začetnem obredu v sprevodu nesel
diakon ali bralec,33 je zelo primerno, da jo diakon, ali, če ga ni, duhovnik vzame z oltarja34 in jo nese k
ambonu tako, da gredo pred njim strežniki s svečami in kadilom ali drugimi znamenji spoštovanja, ki
so v navadi. Verniki medtem stojijo in z vzklikanjem Gospodu »aleluja« počastijo evangeljsko knjigo.
Diakon, ki bo bral evangelij, sklonjen prosi voditelja obreda za blagoslov in ga prejme. Če ni diakona,
duhovnik pred oltarjem sklonjen tiho moli: »Vsemogočni Bog, očisti mi srce in ustnice ... «35
Tisti, ki bo oznanil evangelij, pri ambonu pozdravi ljudstvo, ki že stoji, napove začetek evangelija,
se pokriža na čelu, ustih in prsih. Če se uporablja kadilo, knjigo pokadi, potem pa bere ali poje
evangelij. Na koncu knjigo poljubi in tiho izgovori predpisane besede.

Pozdrav, napoved »Iz svetega evangelija« in »Kristusov evangelij« na koncu je primerno zapeti,
da ljudstvo prav tako odgovori s petjem, čeprav sicer evangelij beremo. Na ta način poudarimo
pomembnost evangelija in spodbudimo vero poslušalcev.
18. Na koncu branja lahko zaključek »Božja beseda« ali »Kristusov evangelij« zapoje kak pevec, ne le
tisti, ki je odlomek bral, odgovorijo pa vsi navzoči. Zbrano občestvo tako počasti sprejeto Božjo
besedo v veri in duhu zahvale.
b) Spev z odpevom
19. Spev z odpevom, ki mu pravimo tudi stopniški spev in je »sestavni del besednega bogoslužja«,36
je liturgično in pastoralno zelo pomemben. Zato je treba vernike stalno poučevati, kako naj sprejemajo
Božjo besedo, ki govori v psalmih, in kako naj te psalme spreminjajo v molitev Cerkve. »To se bo lažje
zgodilo, če si bodo kleriki skrbneje prizadevali, da bi dojeli globljo vsebino psalmov v tistem pomenu, v
katerem se uporabljajo v svetem bogoslužju, in ga s primernim načinom poučevanja posredovali vsem
vernikom.«37
Lahko si pomagamo tudi s kratkimi opozorili, v katerih razložimo izbor in skladnost psalma in
odpeva z berili.
20. Spev z odpevom naj bi običajno peli. Poznamo dva načina petja psalma po prvem berilu: z
odpevanjem in neprekinjeno. Pri petju z odpevom, ki mu je v skladu z možnostmi treba dati prednost,
psalmist ali pevec psalma poje kitice psalma, celotno občestvo pa sodeluje z odpevom. Pri petju brez
odpeva pa poje psalm psalmist ali pevec psalma sam, brez vmesnega odpevanja ljudstva, ki samo
posluša; lahko pa pojejo psalm tudi vsi skupaj.
21. Petje psalma ali tudi samo odpeva zelo pomaga, da dojamemo duhovni pomen psalma in ga lažje
premišljujemo.
V skladu z različnimi kulturami si je treba na vse načine prizadevati, da bi pospeševali petje
občestva; predvsem je treba uporabiti možnosti, ki so v Redu mašnih beril38 predvidene glede
odpevov za različne čase cerkvenega leta.
22. Če psalma po berilu ne pojemo, ga je treba brati na način, ki bo čim bolj primeren za
premišljevanje Božje besede.39
Spev z odpevom naj poje ali bere pri ambonu psalmist ali pevec.40
c) Vzklik pred evangelijem
23. Tudi »aleluja« ali, glede na čas cerkvenega leta, vrstica pred evangelijem je »samostojen del
obreda«,41 s katerim zbrani verniki sprejmejo Gospoda, ki jim bo govoril, ga pozdravijo in s petjem
izpovedo svojo vero.
»Alelujo« in vrstico pred evangelijem je treba peti. Pri tem vsi stojijo; peti mora vse zbrano
ljudstvo, ne pa samo pevec, ki petje začenja, ali zbor.42
d) Homilija
24. Konstitucija o bogoslužju 2. vatikanskega cerkvenega zbora je zelo priporočila, za nekatere
priložnosti pa celo ukazala homilijo, ki je del besednega bogoslužja43 in v kateri v cerkvenem letu na
podlagi svetega besedila razlagamo verske resnice in pravila krščanskega življenja. Navadno naj jo
ima tisti, ki opravilo vodi.44 Njen namen je, da bi oznanjena Božja beseda hkrati z evharističnim
bogoslužjem bila kakor »oznanjevanje čudovitih Božjih del v zgodovini odrešenja, to se pravi v Kristusovi skrivnosti.«45 V mašni daritvi se namreč izvršuje Kristusova velikonočna skrivnost, ki jo oznanjajo
berila in homilija.46 Kristus je namreč v oznanjevanju svoje Cerkve vedno navzoč in dejaven.47
Homilija naj zato razlaga besedilo oznanjene Božje besede ali pa drugo liturgično besedilo,48
zbrane vernike mora voditi k dejavnemu obhajanju evharistije, da bodo »zvesto živeli, kar so v veri
sprejeli«.49 Taka živa razlaga prebrane Božje besede bo hkrati z opravilom Cerkve postala bolj
učinkovita, če bo homilija res sad premišljevanja, skrbno pripravljena, ne predolga ne prekratka in
prilagojena vsem navzočim, tudi otrokom in manj poučenim.50
Pri somaševanju naj ima homilijo navadno glavni mašnik, lahko pa eden izmed somaševalcev.51
25. Ob določenih dnevih, namreč ob nedeljah in zapovedanih praznikih, in sicer tudi pri mašah, ki so
prejšnji dan zvečer, mora biti homilija pri vseh mašah, pri katerih je navzoče ljudstvo.52 Homilijo je
treba imeti tudi pri mašah z otroki in pri mašah posebnih skupnosti.53
Homilija se zelo priporoča ob delavnikih v adventu, postu in velikonočnem času za vernike, ki se
redno udeležujejo maše, in ob drugih prazničnih dneh in priložnostih, ko ljudje v večjem številu pridejo
v cerkev.54

26. Mašnik ima homilijo pri sedežu, stoje ali sede, ali pri ambonu.55
27. Od homilije morajo biti povsem ločena kratka oznanila, če so morda potrebna; zanje je primeren
čas po prošnji po obhajilu.56
e) Sveta tihota
28. Besedno bogoslužje je treba obhajati tako, da podpira premišljevanje. Zato se je treba izogibati
vsakršnemu hitenju, ki ovira zbranost. Pogovor med Bogom in ljudmi, ki ga spodbuja Sveti Duh,
potrebuje kratke trenutke tihote, prilagojene zbranemu občestvu, da je mogoče sprejeti Božjo besedo
v srce in nanjo primerno odgovoriti v molitvi.
Ti trenutki tihote so v besednem bogoslužju lahko npr. pred začetkom tega bogoslužja, po prvem
in drugem berilu in po homiliji.57
f) Izpoved vere
29. Veroizpoved, ki jo je treba izreči, kakor določajo predpisi, je v mašnem obredu zato, da bogoslužni
zbor pritrdi in odgovori na Božjo besedo, ki so jo slišali v branju in v homiliji, in da si, preden začno
obhajati evharistijo, prikličejo v spomin vodilo vere po obrazcu, ki ga je potrdila Cerkev.58
g) Prošnje za vse potrebe
30. Na Božjo besedo odgovorijo zbrani verniki na svojstven način s prošnjami za vse potrebe. V njeni
luči redno molijo za potrebe vse Cerkve in krajevnega občestva, za blagor sveta, za tiste, ki jih tarejo
različne stiske in za posamezne skupine ljudi.
Pod vodstvom mašnika diakon, strežnik ali kdo izmed vernikov na primeren način napoveduje
kratke in z modro svobodo sestavljene molitvene namene. S temi prošnjami »izvršuje ljudstvo nalogo
svojega duhovništva in prosi za vse ljudi«;59 s tako povzetimi sadovi besednega bogoslužja bo lažji
prehod na evharistično bogoslužje.
31. Prošnje za vse potrebe vodi mašnik pri sedežu, molitvene namene pa se bere pri ambonu.60
Zbrano občestvo se udeležuje prošenj stoje tako, da moli ali poje skupni vzklik po napovedanih
namenih, ali tako, da tiho moli.61

2. Kaj je potrebno za pravilno obhajanje besednega bogoslužja
a) Prostor za oznanjevanje Božje besede
32. V cerkvi mora biti vzvišen, stalen, primerno urejen in lep prostor, ki bo ustrezal dostojanstvu Božje
besede, jasno klical vernikom v zavest, da sta v maši pripravljeni miza Božje besede in miza
Kristusovega telesa,62 in bo kar najbolj omogočal ljudem, da bodo med besednim bogoslužjem lahko
zbrano poslušali. Zelo se je treba potruditi, da bo ambon v vsaki cerkvi prilagojen njeni ureditvi in
usklajen z oltarjem.
33. Spodobi se, da je ambon primerno okrašen, bodisi stalno, če je tako narejen, ali samo včasih,
zlasti ob slovesnejših dnevih.
Ker je ambon kraj, s katerega služabniki oznanjajo Božjo besedo, mora biti po svoji naravi določen
samo za berila, psalm z odpevom in velikonočno hvalnico. Tudi homilijo in prošnje za vse potrebe je
mogoče imeti pri ambonu, ker sta ta dva dela tesno povezana s celotnim besednim bogoslužjem.
Manj primerno pa je, da bi pri ambonu nastopali drugi, npr. razlagalec, voditelj ljudskega petja ali
zborovodja.63
34. Včasih mora biti pri ambonu več ljudi, zato mora biti dovolj velik, da bo mogel ustrezati
posameznim opravilom. Poskrbeti je treba, da imajo bralci na njem dovolj svetlobe za branje in da
lahko uporabljajo sodobne tehnične naprave, če so potrebne, da jih morejo verniki dobro slišati.
b) Knjige, ki so potrebne za oznanjevanje Božje besede
35. Knjige, iz katerih beremo berila Božje besede, naj prav tako kot bogoslužni služabniki, sveta
opravila, kraji in druge reči opozarjajo poslušalce, da je navzoč Bog, ki govori svojemu ljudstvu. Zato
je treba poskrbeti, da bodo tudi knjige, ki so v svetem opravilu znamenja in simboli nadnaravnih
skrivnosti, res dostojne in lepe.64
36. Oznanjevanje evangelija je vedno vrhunec besednega bogoslužja, zato je zahodno in vzhodno
liturgično izročilo vedno poznalo neko razliko med knjigami z berili. Evangeljsko knjigo so vedno

izdelovali zelo skrbno, jo krasili in častili bolj kot kako drugo ali druge knjige. Zato je zelo primerno, da
imajo tudi v našem času vsaj stolnice, večje in bolj obiskovane župnije in cerkve lepo okrašeno
evangeljsko knjigo, različno od drugih lekcionarjev. Po cerkvenih določbah dobi to knjigo v roke
diakon pri posvetitvi, novemu škofu pa jo položijo na glavo pri posvetitvi.65
37. Zaradi dostojanstva Božje besede naj ne bi namesto lekcionarjev, ki so namenjeni bogoslužju,
uporabljali drugih pastoralnih pripomočkov kot so npr. listi, ki jih potrebujejo verniki za pripravo na
branje ali za osebno premišljevanje.

Tretje poglavje
Opravila in službe pri mašnem besednem bogoslužju
1. Služba voditelja v besednem bogoslužju
38. Voditelj besednega bogoslužja je vedno prvi v vrsti tistih, ki so dolžni oznanjati sporočeno Božjo
besedo; čeprav tudi sam posluša to besedo, ki jo berejo drugi, zlasti s homilijo posreduje vernikom v
njej vsebovano hrano. Sam ali po drugih poskrbi, da se Božja beseda oznanja na primeren način, sebi
pa navadno prihrani pravico, da sestavi nekatera opozorila, s katerimi vernikom omogoči, da bodo bolj
pozorno poslušali, zlasti pa da ima homilijo, ki naj poslušanju Božje besede podeli večjo rodovitnost.
39. Potrebno je torej, da voditelj opravila zelo dobro pozna zgradbo Reda beril, da bo znal spodbuditi
sadove v srcih vernikov; razen tega se mora z molitvijo in študijem dodobra poglobiti v medsebojno
primernost in povezanost različnih odlomkov besednega bogoslužja; tako bo razpored beril lahko
postal vir spoznavanja za Kristusovo skrivnost in njegovo odrešilno delo.
40. Voditelj naj rad uporablja različne možnosti, ki so v lekcionarjih glede beril, odpevov, psalmov z
odpevi, vzklikov pred evangelijem.66 To mora delati sporazumno67 z vsemi, ki imajo besedo, pri tem
pa upošteva tudi vernike glede vsega tistega, kar zadeva njih.68
41. Svojo dolžnost in službo Božje besede opravlja voditelj tudi takrat, ko ima homilijo.69 Z njo uvaja
svoje brate v modro razumevanje Svetega pisma, odpira srca vernikov k hvaležnosti za čudovita
Božja dela, zlasti pa hrani vero navzočih, da pri svetem opravilu beseda po Svetem Duhu postane
zakrament; končno jih pripravlja na sadu poln prejem obhajila in jih vabi, naj sprejmejo zahteve
krščanskega življenja.
42. Naloga voditelja je tudi ta, da včasih uvede vernike v besedno bogoslužje z opozorili pred branjem
beril.70 Ta opozorila lahko pomagajo zbranemu občestvu, da bolje prisluhne Božji besedi, saj
spodbujajo h kreposti vere in pripravljenosti za dobro. To svojo nalogo lahko opravi tudi po drugih, npr.
po diakonu ali razlagalcu.71
43. Voditelj vodi tudi prošnje za vse potrebe in tako vernike usmeri v evharistično bogoslužje.72 Kolikor
je mogoče, naj z uvodnim povabilom in sklepno molitvijo poveže berila in homilijo.

2. Opravilo vernikov v besednem bogoslužju
44. Božje ljudstvo se po Kristusovi besedi zbira, raste in hrani. »To velja še posebej za besedno
bogoslužje v mašnem obredu, kjer se neločljivo družijo oznanjevanje Gospodove smrti in njegovega
vstajenja ter odgovor poslušajočega ljudstva in daritev, s katero je Kristus zapečatil novo zavezo v
svoji krvi; te daritve se udeležujejo verniki s svojo molitvijo in s prejemanjem Zakramenta.«73 »Ne le
ob branju tega, kar je zapisano v naše poučenje (Rim 15,4), ampak tudi kadar Cerkev moli ali poje ali
dela, se namreč vera udeležencev hrani in njihova srca živo usmerjajo k Bogu, da bi mu izkazovali
duhovno službo ter njegovo milost prejemali v obilnejši meri.«74
45. Tudi zdaj zbrani kristjani v besednem bogoslužju s poslušanjem v veri sprejemajo od Boga
besedo zaveze. Tej besedi pa morajo z isto vero odgovoriti, da bi tako vedno bolj postajali ljudstvo
nove zaveze.
Božje ljudstvo ima pravico, da v obilni meri sprejema duhovni zaklad Božje besede. K temu
prispevajo tudi razpored beril, homilija in pastoralno prizadevanje.
Pri mašnem opravilu naj verniki poslušajo Božjo besedo z notranjim in zunanjim spoštovanjem, ki
bo v njih rodilo vsak dan bogatejše sadove duhovnega življenja in jih vedno tesneje vključevalo v
skrivnost, ki se obhaja.75
46. Verniki naj se zavedajo, da je Kristus navzoč v Božji besedi, »tako da on sam govori, kadar se v
Cerkvi bere Sveto pismo, kakor še posebno pod evharističnima podobama;«76 zaradi obojega bodo
bolj zavzeto obhajali obred Gospodovega spomina.

47. Za sprejem Božje besede in za njeno rodovitnost v krščanskem življenju je potrebna živa vera,77 to
vero pa nenehno spodbuja poslušanje Božje besede.
Sveto pismo je zlasti v branju pri bogoslužju vir življenja in kreposti, saj pravi apostol, da je
evangelij moč in rešitev vsakomur, ki veruje;78 ljubezen do Svetega pisma je torej vir moči in prenove
za vse Božje ljudstvo.79 Zato naj se vsi verniki dobro pripravijo, da bodo Božjo besedo z veseljem
poslušali.80 Ko Cerkev oznanja Božjo besedo in jo udejanja v življenju, po delovanju Svetega Duha
razsvetljuje vernike in jih vabi, da bi uresničili celotno Kristusovo skrivnost.81 V veri sprejeta Božja
beseda spodbuja in nagiba srce k spreobrnitvi in k življenju, ki ga ožarja vera posameznikov in
občestva,82 saj je hrana krščanskega življenja in vir molitve celotne Cerkve.83
48. Tesna povezanost besednega bogoslužja z evharističnim pri mašnem opravilu vabi vernike, da se
svetega opravila udeležujejo prav od začetka,84 in to pazljivo, pozorno in, kolikor je mogoče,
pripravljeni na poslušanje predvsem s prej pridobljenim globljim poznavanjem Svetega pisma. Ta
povezanost bo tudi spodbudila željo, da bi si pridobili bogoslužno razumevanje prebranih besedil in bi
nanje odgovarjali s petjem.85
Takšno poslušanje in premišljevanje Božje besede bo omogočilo vernikom, da bodo nanjo
dejavno odgovorili polni vere, upanja in ljubezni, molitve in darovanja samega sebe, in to ne le med
svetim opravilom, ampak tudi v vsem svojem krščanskem življenju.

3. Službe v besednem bogoslužju
49. Po bogoslužnem izročilu opravljajo službo branja svetopisemskih beril pri maši služabniki, to je
bralci in diakon. Če ni diakona ali drugega duhovnika, naj bere evangelij mašnik,86 če niti bralca ni,
bere tudi vsa berila.87
50. Pri mašnem besednem bogoslužju je služba diakona, da oznani evangelij, da ima včasih, če je
primerno, tudi homilijo, in da ljudem napoveduje molitvene namene pri prošnjah za vse potrebe.88
51. »Bralec ima pri obhajanju evharistije svojo lastno službo, ki jo mora sam opravljati, čeprav so
navzoči pomočniki višje vrste.«89 Službo bralca, podeljeno s posebnim obredom, je treba spoštovati.
Če so na voljo bralci, postavljeni v to službo, naj svojo službo opravljajo vsaj ob nedeljah in praznikih,
zlasti pri glavnem opravilu. Zaupati jim je mogoče tudi pomoč pri urejanju besednega bogoslužja in,
kadar je potrebno, skrb za pripravo drugih vernikov, ki bodo včasih poklicani za branje beril pri mašnem opravilu.90
52. Bogoslužni zbor potrebuje bralce, tudi če niso postavljeni v to službo. Treba je poskrbeti, da bo na
voljo nekaj sposobnih vernih laikov, ki bodo mogli opravljati to službo.91 Kadar je bralcev več in je
treba brati več beril, je primerno, če si berila razdelijo med seboj.
53. Pri mašah brez diakona naj službo napovedovalca molitvenih namenov pri prošnjah za vse
potrebe, zlasti če jih pojemo, opravi prvi pevec, bralec ali kdo drug.92
54. Kadar gre pri mašah z ljudstvom k ambonu brat Božjo besedo drug duhovnik, diakon in v službo
postavljeni bralec, mora biti oblečen v bogoslužno obleko, primerno svoji službi. Drugi, ki samo včasih
ali tudi redno opravljajo službo bralca, gredo k ambonu lahko v navadni obleki, treba pa se je ravnati
po krajevnih običajih.
55. »Da bodo verniki ob poslušanju božjih beril prisrčno in živo doživeli vsebino Svetega pisma,
morajo biti bralci, določeni za tako veliko službo, tudi če niso bili vanjo posebej postavljeni, zares
sposobni in dobro pripravljeni.«93
Ta priprava mora biti predvsem duhovna, potrebna pa je tudi t. i. tehnična priprava. Duhovna
priprava obsega vsaj dvojno vzgojo: biblično in liturgično. Biblična vzgoja mora težiti k temu, da bodo
bralci sposobni razumeti berila v medsebojni povezavi in v luči vere sposobni doumeti, v čem je jedro
razodetega sporočila. Liturgična vzgoja mora dati bralcem vsaj nekaj zmožnosti za dojemanje smisla
in ureditve besednega bogoslužja ter razlogov za povezanost besednega in evharističnega
bogoslužja. Tehnična vzgoja mora bralce vedno bolj usposabljati za umetnost branja vpričo ljudstva
bodisi z živim glasom bodisi prek sodobnih priprav za ojačevanje glasu.
56. Psalmistu ali pevcu psalma pripada petje psalma ali drugega svetopisemskega slavospeva z
odpevom ali brez odpeva, stopniškega speva in »aleluje« ali drugega speva med berili. »Alelujo« ali
drug spev lahko sam začne, če je primerno.94
Za opravljanje službe psalmista je zelo prav, če bi v vsakem cerkvenem občestvu imeli laike, ki bi
bili usposobljeni za petje psalmov in bi znali dobro in razločno izgovarjati. Kar je bilo prej povedano o
vzgoji bralcev, velja tudi za pevce psalmov.
57. Tudi razlagalec opravlja pravo liturgično službo, ko zbranim vernikom s primernega mesta govori
ustrezne razlage in opozorila, ki naj bodo jasna, trezna, skrbno pripravljena, redno napisana in jih je
mašnik prej odobril.95

II. DEL : UREDITEV REDA MAŠNIH BERIL
Četrto poglavje
Splošno glede ureditve beril pri maši
1. Pastoralni namen Reda mašnih beril
58. Red beril, ki ga nudi lekcionar Rimskega misala, je po želji 2. vatikanskega cerkvenega zbora
predvsem pastoralen. Da bi ta namen dosegli, so načela, ki vodijo novi Red beril in izbor odlomkov,
kakor sta tu objavljena, ponovno pretresali in izboljševali številni sodelavci z vsega sveta, strokovnjaki
v bibličnih, liturgičnih, katehetičnih in pastoralnih vedah. Red je sad tega skupnega dela.
Upamo, da bo redno branje in razlaganje Svetega pisma krščanskemu ljudstvu pri evharističnem
opravilu po novem Redu beril zelo učinkovito pomagalo doseči tisti cilj, ki ga je 2. vatikanski cerkveni
zbor ponovno postavil.96
59. Namen prenovitve je bil sestaviti enoten Red beril, ki bi bil zelo bogat in kar najbolj skladen z voljo
in naročili 2. vatikanskega cerkvenega zbora;97 hkrati pa bi bile glede oblike možne prilagoditve
nekaterim zahtevam in običajem krajevnih Cerkva in občestev, ki obhajajo bogoslužje. Zato so si tisti,
ki so sodelovali pri tej prenovitvi, prizadevali, da bi ohranili liturgično izročilo rimskega obreda, zelo pa
so tudi upoštevali različne načine izbiranja, razporeditve in uporabe svetopisemskih beril v drugih
liturgičnih družinah in nekaterih krajevnih Cerkvah. Pri tem so upoštevali, kar se je pokazalo v času
preskušanja, hkrati pa se trudili, da bi se izognili nekaterim slabostim, ki jih je poznalo starejše izročilo.
60. Ta Red beril predstavlja tako razvrstitev svetopisemskih beril, da verniki lahko spoznajo primerno
razloženo celotno Božjo besedo. V cerkvenem letu, zlasti v velikonočnem, postnem in adventnem
času, je namen izbora in razporeda beril, da bi verniki postopno globlje sprejeli vero, ki jo izpovedujejo, in zgodovino odrešenja.98
61. Čeprav bogoslužno opravilo samo po sebi ni nekakšna kateheza, je vendar tudi poučno, kar pride
do izraza tudi v lekcionarju rimskega misala,99 ki bi ga lahko uvrstili med pedagoške pripomočke za
katehezo.
Red mašnih beril namreč iz Svetega pisma na primeren način podaja glavne dogodke in pripovedi
iz zgodovine odrešenja. Tako se v besednem bogoslužju drugega za drugim spominjamo večine
dogodkov iz zgodovine odrešenja, ki se vernikom razodene kot nekaj, kar se dejansko dogaja v
ponavzočevanju Kristusove velikonočne skrivnosti, ki jo obhajamo v evharistiji.
62. Še z enega vidika primerno spoznavamo, kako pastoralno koristen je enoten razpored beril za
mašo po rimskem obredu. Tako namreč vsi verniki, zlasti tisti, ki se zaradi številnih vzrokov ne morejo
udeleževati vedno istega svetega zbora, povsod na določene dneve in čase slišijo ista berila, jih premišljujejo in povezujejo s konkretnimi razmerami, in to celo tam, kjer nimajo duhovnika, pa diakon ali
kdo drug po škofovem pooblastilu vodi bogoslužje Božje besede.100
63. Pastirji, ki bi radi na vprašanja svojih občestev odgovorili na poseben način z Božjo besedo, se
morajo najprej zavedati, da so glasniki celotne Kristusove skrivnosti in neokrnjenega evangelija. Na
primeren način pa lahko uporabljajo možnosti, ki jih predlaga Red mašnih beril zlasti pri obrednih
mašah, mašah za različne pobožnosti, v čast svetnikov in za različne priložnosti. Ob upoštevanju
splošnih pravil so bile dane posebne pravice glede svetopisemskih beril pri mašah posebnih
skupnosti.101

2. Načela, po katerih je sestavljen Red mašnih beril
64. Da bi Red mašnih beril dosegel svoj namen, so posamezni deli izbrani in razvrščeni tako, da je
upoštevano zaporedje liturgičnih časov in načela za razlaganje Svetega pisma, kolikor to omogoča
spoznanje in sedanja stopnja svetopisemskega študija.
Zato se zdi prav razložiti načela, po katerih je bil izdelan Red mašnih beril.
a) Izbor besedil
65. Zaporedje besedil v »svetih časih« je takole: ob nedeljah in praznikih so na voljo pomembnejši
odlomki, da bi zboru vernikov v primernem časovnem obdobju mogli brati odličnejše dele Božje
besede. Za delavnike je na voljo drugo zaporedje svetopisemskih besedil, ki na neki način dopolnjuje

oznanilo odrešenja v prazničnih dnevih. Vsako od obeh glavnih zaporedij razporeda beril, nedeljskoprazniško in delavniško, je neodvisno drugo od drugega. Razpored beril za nedelje in praznike je trileten, delavniški pa dvoleten. Nedeljsko–prazniški razpored je drugačen od delavniškega in obratno.
Predloženo zaporedje beril za druge dele Reda beril, to je beril za svetniška praznovanja, obredne
maše, maše za različne priložnosti, pobožnosti in za rajne, se ravna po posebnih načelih.
b) Ureditev lekcionarja za nedelje in praznike
66. Značilnosti razporeda za nedelje in praznike so naslednje:
1) Vsaka maša ima trojno branje: prvo iz Stare zaveze, drugo iz apostola (ali iz pisem ali iz
Razodetja, odvisno od časa cerkvenega leta), tretje iz evangelija. Na ta način je izražena enotnost
obeh zavez in zgodovine odrešenja; v njenem središču je Kristus, ki ga moramo častiti v njegovi
velikonočni skrivnosti.
2) Bolj raznoliko in obsežno pa je branje Svetega pisma ob nedeljah in praznikih tudi zaradi tega,
ker je razvrščeno v triletni krog tako, da pridejo na vrsto ista berila šele vsako tretje leto.102
3) Razpored beril za nedelje in praznike določata načeli »vsebinske skladnosti« in
»polzaporednega branja«. Eno ali drugo načelo prevladuje glede na različne čase cerkvenega leta in
značilnosti liturgične dobe.
67. Berila iz Stare in Nove zaveze se najbolj ujemajo takrat, kadar je podlaga za to v samem Svetem
pismu, ko se nauk ali dogodki v berilu Nove zaveze bolj ali manj jasno sklicujejo na nauk ali dogodek
Stare zaveze. Starozavezna berila so v Redu beril izbrana predvsem zaradi skladnosti z
novozaveznimi, zlasti evangeljskimi odlomki, ki jih beremo pri isti maši.
Drugačna skladnost pa je med berili iste maše v adventnem, postnem in velikonočnem času, to je
v tistih časih, ki imajo svojski značaj.
Ob navadnih nedeljah (»med letom«), ki takega značaja nimajo, se besedila beril in evangelijev
vrstijo po pravilu polzaporednega branja, starozavezno berilo pa je v skladu z evangelijem.
68. Kar je bilo primerno za prej navedene čase cerkvenega leta, ni bilo modro raztegniti tudi na
nedelje, da bi namreč takrat imeli nekakšne vsebinske enote, s čimer bi olajšali poučevanje v pridigi.
Taki umetni enotnosti namreč nasprotuje pravilno pojmovano bogoslužno opravilo, ki je vedno
obhajanje Kristusove skrivnosti. Izročilo uporablja Božjo besedo pri bogoslužju ne samo iz vsebinskih
ali zunanjih namenov, ampak v skrbi, da bi oznanjali evangelij in vernike uvajali v vso resnico.
c) Ureditev lekcionarja za delavnike
69. Berila ob delavnikih so urejena takole:
1) Vsaka maša ima dvojno branje: prvo iz Stare zaveze ali iz apostola (ali iz pisem ali iz
Razodetja, v velikonočnem času pa iz Apostolskih del), drugo iz evangelija.
2) Enoletni krog beril v postnem času je urejen po posebnih načelih, da so usklajena z značajem
tega časa, namreč s krstno in spokorno ubranostjo.
3) Tudi za adventne, božične in velikonočne delavnike je razpored enoleten: berila so vsako leto
ista.
4) Ob delavnikih 34 navadnih tednov (»med letom«) beremo vsako leto isti evangelij. Prvo berilo
pa je razporejeno v dveh krogih, ki se menjavata vsako leto. »Prvo« leto je na vrsti v neparnih (lihih)
letih, »drugo« pa v parnih (sodih).
Načeli vsebinsko skladnega in polzaporednega branja se v razporeditvi beril za delavnike
uporabljata na podoben način kot ob nedeljah in praznikih, kadar gre za čase, ki imajo poseben
značaj.
d) Lekcionar za praznovanje svetnikov
70. Za praznovanje svetnikov sta pripravljeni dve skupini beril:
1) Prva je izbor lastnih beril za slovesne praznike, praznike in godove, zlasti če ima vsak izmed
njih lastno besedilo. Včasih je kak bolj ustrezen odlomek izmed skupnih beril označen kot primernejši
od drugih.
2) Druga, obsežnejša skupina so skupna berila: najprej berila, ki so bolj primerna za posamezne
skupine svetnikov (mučenci, sveti pastirji, device itd.), nato številna berila, ki govorijo na splošno o
svetosti. Med njimi lahko po želji izbiramo, kadarkoli je rečeno, naj beremo odlomek izmed skupnih
beril.
71. Prav je, če omenimo, da so berila v tej skupini razvrščena po vrsti, kakor jih je treba brati pri maši.
Najprej so zato vsi odlomki iz Stare zaveze, potem iz apostola, nato so psalmi in vrstice med berili,

končno odlomki iz evangelija. Tako so razvrščena zato, da mašnik med njimi lahko izbira po želji
glede na pastoralne potrebe vernikov, ki se udeležujejo svetega opravila, razen če je izrecno
določeno kaj drugega.
e) Lekcionar za obredne maše, različne priložnosti, pobožnosti in za rajne
72. Na enak način so razvrščena berila za obredne maše, različne priložnosti, pobožnosti in za rajne.
Kakor v skupnih berilih za svetniške maše, je tu na voljo večje število besedil.
f) Glavni vidiki pri izboru in ureditvi beril
73. Poleg že navedenih načel glede razporeditve beril v posameznih delih lekcionarja so še druga,
bolj splošna, ki jih je mogoče izraziti takole:
1) Pridržanost nekaterih knjig za določene čase
74. Nekatere knjige Svetega pisma so zaradi svoje vsebine in v skladu z liturgičnim izročilom
določene za nekatere čase cerkvenega leta. Zahodno (ambrozijansko in špansko) in vzhodno izročilo
npr. zahteva, da beremo Apostolska dela v velikonočnem času, kar lepo osvetljuje, kako celotno
življenje Cerkve izvira iz velikonočne skrivnosti. Zahodno in vzhodno izročilo prav tako zahteva, da v
zadnjih tednih posta in v velikonočnem času beremo Janezov evangelij.
Izaija, zlasti prvi del, po izročilu beremo v adventnem času. Nekatere odlomke istega preroka
beremo v božičnem času; tudi prvo pismo apostola Janeza pride tedaj na vrsto.
2) Dolžina odlomkov
75. Glede dolžine beril se držimo srednje mere. Razlika je med pripovednimi besedili, ki morajo biti
daljša in jih verniki navadno pazljivo poslušajo, in med besedili, ki zaradi globokega nauka ne smejo
biti preveč dolga.
Za nekatere precej dolge odlomke je predvidena daljša in krajša oblika; lahko beremo eno ali
drugo, kakor je primerno. Krajša oblika je bila zelo pazljivo določena.
3) Težja besedila
76. Ob nedeljah in praznikih iz pastoralnih razlogov ne pridejo na vrsto svetopisemski odlomki, ki so
zares bolj težki, bodisi da vsebujejo težje literarne, kritične ali eksegetične probleme, ali pa bi jih
verniki, vsaj do neke mere, težko razumeli. Vendar pa duhovnega bogastva svetopisemskih odlomkov
ni dovoljeno skrivati vernikom, češ da ga težje razumejo, pa naj ta težava izvira bodisi iz nezadostne
poučenosti v krščanskem nauku glede stvari, ki jih dober vernik mora znati, bodisi iz nezadostne
biblične izobrazbe, ki bi jo moral imeti vsak dober dušni pastir. Večkrat pa težje berilo postane lažje
zaradi skladnosti z drugim berilom v isti maši.
4) Izpuščanje nekaterih vrstic
77. V skladu z izročilom mnogih liturgij, tudi rimske, so včasih v berilih nekatere vrstice izpuščene.
Ugotoviti je treba, da tako izpuščanje ni opravljeno lahkomiselno, ker bi sicer oškodovali smisel
besedila ali namen in slog Svetega pisma. Vendar se iz pastoralnih razlogov tudi novi Red beril ravna
po omenjenem izročilu, a tako previdno, da ostane smisel v bistvu ohranjen. Če tega ne bi naredili, bi
bili nekateri odlomki predolgi ali pa bi berila, ki so vernikom lahko v nemajhno, celo veliko duhovno
korist, morali v celoti izpustiti, ker vsebujejo kakšno vrstico, ki je pastoralno gledano manj pomembna
ali zbuja zares pretežka vprašanja.

3. Načela, po katerih uporabljamo Red beril
a) Možnost izbiranja odlomkov
78. Lekcionar včasih dovoljuje, da mašnik izbira med dvema odlomkoma ali izbere enega izmed
mnogih, ki so na voljo za isto berilo. Ob nedeljah, slovesnih praznikih in praznikih je to le redkokdaj,
da ne bi zbledel poseben značaj tistega liturgičnega časa ali da ne bi neprimerno prekinili polzaporednega branja kake svetopisemske knjige. Večkrat pa je taka možnost ob godovih svetnikov in pri
obrednih mašah, mašah za različne priložnosti, pobožnosti in za rajne.
Te možnosti imajo pastoralen namen, prav tako kot druge, ki so naštete v Splošni ureditvi
rimskega misala in v Redu mašnega petja.103 Mašnik naj se zato pri urejanju besednega bogoslužja
»ozira bolj na skupno duhovno korist svetega zbora kakor pa nase. Naj ne pozabi, da mora to izbiro

opraviti složno s svojimi pomočniki in z drugimi, ki imajo kak delež pri obhajanju svetega opravila; pri
tem naj upošteva tudi vernike glede tistega, kar jih bolj naravnost zadeva.«104
1) Dve berili pred evangelijem
79. Pri mašah, za katere je na voljo trojno branje, je res treba brati vse tri odlomke. Če pa je škofovska
konferenca iz pastoralnih ozirov dovolila, da imamo le dvojno branje,105 je treba izbirati med obema
beriloma tako, da s tem ne bomo škodovali poučevanju vernikov glede skrivnosti odrešenja. Razen
posebej navedenih izjem ima zato prednost tisto berilo, ki je v tesnejši zvezi z evangelijem, ali tisto, ki
iz pravkar navedenega razloga bolj podpira načrtno urejeno katehezo, ki se dalj časa nadaljuje, ali pa
tisto, ki omogoča polzaporedno branje določene knjige Svetega pisma.106
2) Daljša in krajša oblika
80. Pastoralni vidik mora prav tako odločati pri izbiri med dvema oblikama istega odlomka, namreč
med krajšo in daljšo obliko istega besedila. V tem primeru je treba upoštevati, ali so prisotni sposobni
s pridom poslušati daljše ali krajše branje in koliko so zmožni poslušati popolnejše besedilo, ki bo v
pridigi razloženo.
3) Izbiranje med dvema beriloma
81. Kadar lahko izbiramo med enim in drugim že določenim ali na izbiro danim odlomkom, je treba
upoštevati korist poslušalcev: ali izberemo tistega, ki je lažji in bolj primeren zbranim ljudem, ali
odlomek ponovimo ali ga izpustimo, ko je za eno opravilo izrecno določen, pri drugem pa je dan na
izbiro, kadar pastoralne koristi to priporočajo.
To se lahko zgodi tudi takrat, kadar obstaja bojazen, da bo v kakem občestvu določeni odlomek
povzročil težave, ali kadar bi bilo treba brati isti odlomek ob zaporednih dnevih, npr. v nedeljo in
naslednji delavnik.
4) Berila ob delavnikih
82. V delavniškem lekcionarju so določena besedila za vsak dan vsakega tedna v cerkvenem letu;
zato naj bi brali navadno ta berila na dneve, za katere so določena, razen če je tisti dan slovesni
praznik, praznik ali god, za katerega so določena lastna berila.107
Pri izbiranju beril ob delavnikih je treba upoštevati, če bi moral zaradi 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.
5) Ob praznovanju svetnikov
83. Za svetniške godove so včasih določena lastna berila, to je taka, ki govorijo o določenem svetniku
ali o skrivnosti, ki jo maša obhaja. Te odlomke moramo brati namesto beril iz delavniškega
lekcionarja, tudi če je to samo god. Te vrste berila so v tem Redu posebej označena.
Včasih so določena le primerna berila, ki osvetljujejo poseben vidik v duhovnem življenju ali v
dejavnosti tistega svetnika. V tem primeru branje takega odlomka ni nujno obvezno, razen če bi
pastoralni razlogi to zares narekovali. Večinoma pa so berila označena izmed skupnih beril, da je
izbira lažja. Ta berila so samo nasvetovana, zato namesto označenega berila lahko izberemo
drugačno berilo v isti skupini beril.
Mašnik, ki mašuje z ljudstvom, se bo najprej potrudil za duhovno korist vernikov in se varoval, da
bi jim vsiljeval svoje lastne želje. Zlasti bo skrbel, da ne bo pogostoma in brez zadostnega razloga
opuščal beril, ki so za posamezne dneve določena v delavniškem lekcionarju. Cerkev namreč želi, naj
bo miza Božje besede vernikom bogato pripravljena.108
Razen tega imamo splošna berila, to je taka, ki so med skupnimi berili za določeno vrsto svetnikov
(npr. mučencev, devic, svetih pastirjev) ali za svetnike nasploh. V tem primeru je za isto berilo na voljo
več odlomkov in je mašnikova naloga, da izbere tistega, ki bo najbolje ustrezal poslušalcem.
Pri vsakem opravilu pa je vedno mogoče izbrati berila izmed splošnih beril za svetnike in svetnice,
če je za to poseben razlog, čeprav so sicer navedena berila iz določene skupine skupnih beril.
84. Ob praznovanju svetnikov je treba upoštevati še naslednje:
a) Ob slovesnih praznikih in praznikih je treba vedno brati berila, ki so med posebnimi in skupnimi
berili; za opravila, ki so v splošnem koledarju, so posebna berila že določena.
b) Ob slovesnih praznikih, ki so v posebnih koledarjih, naj bo pripravljeno trojno branje, prvo iz
Stare zaveze (v velikonočnem času pa iz Apostolskih del ali iz Razodetja), drugo iz apostola, tretje iz
evangelija, razen če je škofovska konferenca določila, da je treba brati samo dvojno branje.109

c) Na praznike in godove, ko je samo dvojno branje, je prvo berilo lahko iz Stare zaveze ali iz
apostola, drugo pa iz evangelija. V velikonočnem času pa naj bo po starem cerkvenem običaju prvo
berilo iz apostola, drugo pa, če le mogoče, iz evangelija po Janezu.
6) Drugi deli Reda beril
85. V Redu beril so za obredne maše navedena ista besedila, ki so že bila objavljena za posamezne
obrede, razen seveda tistih, ki so določena za opravila brez maše.110
86. Red beril za različne priložnosti, pobožnosti in za rajne vsebuje več beril, ki omogočajo, da
moremo ta opravila prilagoditi razmeram, okoliščinam in različnim vrstam zbranih občestev.111
87. Pri obrednih mašah, mašah za različne priložnosti, pobožnosti in za rajne, kjer je na voljo več
odlomkov za isto berilo, se je treba pri izbiranju ravnati po istih pravilih, ki so zgoraj navedena za
izbiranje beril izmed skupnih svetniških beril.
88. Kadar obredna maša ni dovoljena, a je po pravilih v ustreznem obredniku dovoljeno brati eno
berilo izmed tistih, ki so določena za obredne maše, je treba upoštevati skupni blagor udeležencev.112
b) Spev z odpevom in vzklik pred evangelijem
89. Med tema spevoma je zelo pomemben psalm po prvem berilu. Navadno je to psalm, ki je naveden
pri berilu; pri berilih skupnih svetniških in obrednih maš, za različne priložnosti, pobožnosti in za rajne
pa naj mašnik izbere psalm po načelu pastoralne koristi navzočih.
Da bi mogli verniki lažje ponavljati psalmični odpev, so v Redu beril za različne čase cerkvenega
leta in za različne vrste svetnikov pripravljena besedila izbranih psalmov in odpevov; te lahko
uporabljamo namesto berilu ustreznega posebnega psalma, kadar psalm pojemo.113
90. Drugi spev, ki ga pojemo po drugem berilu pred evangelijem, je ali določen za vsako mašo
posebej in je v skladu z evangelijem ali pa ga je mogoče izbrati iz zbirke za določen čas cerkvenega
leta ali za skupne svetniške maše.
91. V postnem času lahko pred evangelijem, pred vrstico in po njej, pojemo enega izmed posebnih
vzklikov.114

Peto poglavje
Popis Reda beril
92. Tu je predstavljen kratek popis Reda beril vsaj za glavna opravila in različne čase cerkvenega leta
v pomoč dušnim pastirjem za razumevanje, kakšna je zgradba Reda beril. Tako bi ga lahko bolj
zavzeto uporabljali, verniki pa bi mogli iz njega zajemati sadove. Berila so bila v tem Redu izbrana po
prej navedenih načelih.

1. Adventni čas
a) Nedelje
93. Evangeljski odlomki imajo poseben značaj: ozirajo se na Kristusov prihod ob koncu časov (1.
nedelja), na Janeza Krstnika (2. in 3. nedelja) in na dogodke v neposredni pripravi Jezusovega rojstva
(4. nedelja).
Starozavezna berila so prerokbe o mesiju in mesijanskih časih, zlasti iz Izaijeve knjige.
Berila iz apostola nudijo spodbudne govore v skladu s svojskim značajem tega časa.
b) Delavniki
94. Pripravljeni sta dve skupini beril: prva od začetka adventa 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 odlomek.

Zadnji teden pred božičem beremo iz Matejevega in Lukovega evangelija o dogodkih, ki so
neposredno pripravljali Jezusovo rojstvo. V berilu so odlomki iz različnih knjig Stare zaveze z ozirom
na evangelij; med njimi je nekaj pomembnih mesijanskih prerokb.

2. Božični čas
a) Slovesni prazniki, prazniki in nedelje
95. Za sveti večer in za tri prazniške maše so preroška in druga berila izbrana v skladu z rimskim
izročilom.
V nedeljo med božično osmino, ko je praznik svete Družine, govori evangelij o Jezusovem
otroštvu, berila pa o krepostih domačega življenja.
Na božično osmino, ko je praznik svete Božje matere Marije, beremo o deviški Božji Materi in o
Jezusovem imenu.
Drugo nedeljo po božiču govorijo vsa berila o skrivnosti učlovečenja.
Na Gospodovo razglašenje sta berilo iz Stare zaveze in evangelij v skladu z rimskim izročilom, v
drugem berilu pa beremo o poklicu poganov k zveličanju.
Na praznik Jezusovega krsta so berila izbrana o tej skrivnosti.
b) Delavniki
96. Od 29. decembra dalje se zaporedno bere celotno prvo pismo apostola Janeza, ki smo ga začeli
brati 27. decembra na praznik sv. Janeza in naslednji dan na praznik nedolžnih otrok. Evangeliji
pripovedujejo o Gospodovem razodevanju. Berejo se namreč dogodki iz otroške dobe iz Lukovega
evangelija (29. in 30. decembra), prvo poglavje Janezovega evangelija (od 31. decembra do 5.
januarja) in glavni odlomki o tem razodevanju iz vseh štirih evangelijev (od 7. do 12. januarja).

3. Postni čas
a) Nedelje
97. Evangeliji so urejeni takole:
Na prvo in drugo nedeljo beremo, kako je bil Jezus skušan in kako se je spremenil na gori, in sicer
po vseh treh sinoptikih.
Za naslednje tri nedelje so znova uvedeni v letu A evangeliji o Samarijanki, sleporojenem in
Lazarju. Zaradi pomembnosti teh evangelijev za uvajanje v krščanstvo jih lahko beremo tudi v letih B
in C, zlasti kjer se katehumeni pripravljajo na krst.
Za leti B in C pa so na voljo tudi drugi odlomki, namreč v letu B iz sv. Janeza o prihodnjem
Kristusovem poveličanju po križu in vstajenju, v letu C pa iz sv. Luka o našem spreobrnjenju.
Na cvetno nedeljo Gospodovega trpljenja so za procesijo izbrana besedila iz treh sinoptičnih
evangelijev o Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem, pri maši pa beremo poročilo o Gospodovem
trpljenju.
Starozavezna berila so v zvezi z zgodovino odrešenja, ki je eden svojskih predmetov postne
kateheze. Vsako leto je vrsta odlomkov, ki vsebujejo glavne dogodke iz zgodovine odrešenja od
začetka do obljube nove zaveze.
Berila iz apostola so tako izbrana, da so v skladu z evangeliji in Staro zavezo; če je le mogoče, jih
med seboj še tesneje povezujejo.
b) Delavniki
98. Branje iz evangelija in Stare zaveze je izbrano tako, da je med seboj v zvezi in da govori o
različnih poudarkih postne kateheze, prilagojeno duhovnemu pomenu tega časa. Nato je od
ponedeljka v četrtem tednu polzaporedno branje odlomkov iz Janeza, da tako beremo tisto, kar v tem
evangeliju bolje ustreza postnemu času.
Ker beremo odslej odlomke o Samarijanki, sleporojenem in Lazarju ob nedeljah, a le v letu A (v
drugih letih je to dano na izbiro), je predvideno, da tudi te odlomke lahko vključimo v delavniško
branje. Zato so v začetku tretjega, četrtega in petega tedna vstavljene »maše poljubnega dne« s prav
temi evangeliji: te maše lahko vzamemo katerikoli dan v tistem tednu namesto rednega branja.

Prve tri dni velikega tedna se berila ozirajo na skrivnost trpljenja. Branje pri krizmeni maši
osvetljuje Kristusov mesijanski poklic in njegovo nadaljevanje v Cerkvi po zakramentih.

4. Sveto tridnevje in velikonočni čas
a) Sveto velikonočno tridnevje
99. Pri večerni maši velikega četrtka ima poseben poudarek spomin večerje pred izhodom iz Egipta v
povezavi z zgledom Kristusa, ki učencem umiva noge, in s Pavlovim poročilom o postavitvi krščanske
velikonočne gostije v evharistiji.
Sveto opravilo v čast Gospodovega trpljenja na veliki petek doseže višek v Janezovem poročilu o
trpljenju njega, ki je bil v knjigi preroka Izaija napovedan kot Božji služabnik in je v resnici postal edini
duhovnik, ki se je daroval svojemu Očetu.
Za velikonočno vigilijo v sveti noči je na voljo sedem beril iz Stare zaveze, ki govorijo o veličastnih
Božjih delih v zgodovini odrešenja, in dve iz Nove zaveze: oznanilo o vstajenju iz treh sinoptičnih
evangelijev in berilo iz apostola o krščanskem krstu, ki je zakrament Kristusovega vstajenja.
Evangelij za velikonočno nedeljo je izbran iz sv. Janeza o praznem grobu. Namesto tega pa lahko
beremo evangelij, določen za vigilijo; kjer pa imajo večerno mašo, lahko beremo tudi Lukovo poročilo
o tem, kako se je Jezus prikazal dvema učencema na poti v Emavs. Prvo berilo je iz Apostolskih del,
ki jih v velikonočnem času beremo namesto Stare zaveze. Berilo iz apostola je v zvezi z velikonočno
skrivnostjo, ki živi v Cerkvi.
b) Nedelje
100. Do tretje velikonočne nedelje so za evangelij poročila o prikazovanjih vstalega Kristusa. Odlomek
o Dobrem pastirju je določen za četrto velikonočno nedeljo. Za peto, šesto in sedmo velikonočno
nedeljo so določeni odlomki iz Jezusovega govora in njegove molitve po zadnji večerji.
Prvo berilo je iz Apostolskih del; odlomki so razvrščeni na triletni krog tako, da vsako leto
vzporedno in bolj in bolj kažejo življenje, pričevanje in rast prve Cerkve.
Za berilo iz apostola je v letu A prvo pismo apostola Petra, v letu B prvo pismo apostola Janeza, v letu
C pa Razodetje. Za te odlomke sodimo, da so najbolj v skladu z značajem tega časa cerkvenega leta,
za katerega je značilna vesela vera in trdno upanje.
c) Delavniki
101. Kakor ob nedeljah je za prvo berilo polzaporedno branje iz Apostolskih del. Za evangelij beremo
v velikonočni osmini poročila o Jezusovih prikazovanjih. V naslednjih tednih beremo kot polzaporedno
branje Janezov evangelij in sicer izbrane odlomke z velikonočnim značajem, da tako dopolnimo
branje v postnem času. Velik del tega velikonočnega branja je tudi Jezusov govor in njegova molitev
po zadnji večerji.
d) Vnebohod in binkošti
102. Za praznik vnebohoda je prvo berilo pripoved o dogodku iz Apostolskih del, za dopolnilo pa
branje iz apostola o Kristusu, povišanem na Očetovi desnici. Vsak letni krog ima za evangelij posebno
besedilo iz ustreznega evangelista.
Za večerno mašo binkoštne vigilije so na voljo štirje odlomki iz Stare zaveze; izberemo enega
izmed njih, da z njim osvetlimo mnogotero vsebino praznika. Berilo iz apostola pojasnjuje delovanje
Svetega Duha v Cerkvi. V evangeliju se spominjamo obljube o Svetem Duhu, ki jo je Kristus izrekel še
pred svojim poveličanjem.
Pri dnevni prazniški maši je po običaju za prvo berilo poročilo iz Apostolskih del o velikem
binkoštnem dogodku, odlomki iz apostola pa opisujejo učinke delovanja Svetega Duha v življenju
Cerkve. Ob evangeljskem odlomku se ponovno spomnimo, kako je Jezus na velikonočni večer
učencem podelil Svetega Duha, na izbiro pa so tudi drugi odlomki o delovanju Svetega Duha v
apostolih in Cerkvi.

5. Čas »med letom«
a) Razporeditev in izbor odlomkov

103. Čas »med letom« se začne s ponedeljkom, ki pride za nedeljo po 6. januarju in se razteza
vključno do torka pred štiridesetdnevnim postom; spet se začne s ponedeljkom po binkoštni nedelji in
se konča pred prvimi večernicami prve adventne nedelje.
V lekcionarju so berila za 34 nedelj in tednov po teh nedeljah. Kakšno leto je samo 33 tednov
»med letom«. Razen tega nekatere teh nedelj sodijo še v druge čase cerkvenega leta (nedelja
Jezusovega krsta in binkoštna nedelja) ali pa jih ovirajo slovesni prazniki, ki jih obhajamo v nedeljo
(npr. Sveta Trojica, Jezus Kristus, Kralj vesoljstva).
104. Za pravilno ureditev uporabe beril, ki so določena za čas »med letom«, je treba upoštevati
naslednje:
1) Nedelja, na katero obhajamo praznik Jezusovega krsta, velja za prvo navadno nedeljo (»med
letom«), zato začnemo brati berila prvega tedna v ponedeljek, ki pride za nedeljo po 6. januarju.
2) Nedelja po prazniku Jezusovega krsta je druga navadna nedelja. Nato štejemo po vrsti do
nedelje pred začetkom postnega časa. Berila za teden, v katerem je pepelnica, nehamo brati v torek.
3) Po binkoštni nedelji spet začnemo brati berila za čas »med letom« takole:
a) Kadar je navadnih nedelj 34, začnemo s tednom, ki neposredno nadaljuje teden, ki smo
ga zadnjega imeli pred postom.115
b) Kadar je navadnih nedelj 33, izpustimo tisti teden, ki bi moral biti po binkoštih, da imamo
lahko ob koncu leta eshatološke odlomke, ki so določeni za zadnja dva tedna.116
b) Branje ob nedeljah
1) Evangeliji
105. Evangelij druge navadne nedelje je še v zvezi z Jezusovim razodevanjem, ki ga praznujemo s
praznikom Gospodovega razglašenja. Zato po izročilu beremo o svatbi v Kani Galilejski, oziroma dva
druga odlomka iz Janezovega evangelija.
Na tretjo nedeljo začnemo polzaporedno branje treh sinoptičnih evangelijev. Odlomki so tako
izbrani, da se ob spoznavanju Jezusovega življenja in oznanjevanja pokaže svojski nauk vsakega
evangelista.
Tako je ustvarjeno tudi nekakšno soglasje med značilnostjo vsakega evangelija in razvojem
cerkvenega leta. Po razglašenju beremo o začetku Jezusovega oznanjevanja, kar je zelo v skladu z
njegovim krstom in prvimi razodevanji. Ob koncu cerkvenega leta pa neprisiljeno preidemo na
eshatološko vsebino, ki je zadnjim nedeljam svojska; iz evangelijev namreč beremo tista poglavja
pred opisi Jezusovega trpljenja, ki bolj ali manj obširno obravnavajo poslednje reči.
V letu B je po 16. nedelji vstavljenih pet odlomkov iz 6. poglavja sv. Janeza (evharistični govor),
kar je narejeno povsem neprisiljeno: poročilo o pomnožitvi kruha je namreč iz Janezovega evangelija
namesto iz Markovega (kjer bi bilo tedaj na vrsti). V letu C je v polzaporednem branju Lukovega
evangelija pred prvim odlomkom (za tretjo navadno nedeljo) še predgovor v evangelij, ker zelo lepo
razodeva evangelistov namen in ga drugam ni bilo mogoče vključiti.
2) Berila iz Stare zaveze
106. Starozavezna berila so izbrana tako, da so v skladu z evangeljskimi odlomki. Tako ni prevelike
različnosti med berili vsake nedelje; zlasti pa je poudarjena enotnost obeh zavez. Povezavo med berili
iste maše nakazujejo skrbno izbrani naslovi, ki jih ima vsak odlomek.
Kolikor je bilo mogoče, so izbrana kratka in lahka berila. Poskrbljeno pa je, da ob nedeljah beremo
čim več zelo pomembnih odlomkov Stare zaveze. Res je, da so berila razvrščena brez logičnega
zaporedja, ker hočejo biti v skladu z evangelijem, vendar se tako dovolj odpira zaklad Božje besede in
bodo vsi, ki se udeležujejo nedeljske maše, spoznali skoraj vse glavne strani Stare zaveze.
3) Berila iz apostola
107. Za drugo berilo je polzaporedno branje iz pisem apostola Pavla in Jakoba. (Petrova in Janezova
pisma beremo v velikonočnem in božičnem času).
Prvo pismo Korinčanom, ki je precej dolgo in vsebinsko zelo raznoliko, beremo vsa tri leta v
začetku časa »med letom«. Prav tako se je zdelo primerno razdeliti pismo Hebrejcem na dva dela:
prvega beremo v letu B, drugega v letu C.
Omeniti je treba, da so izbrani samo bolj kratki in ne pretežki odlomki, da bodo vernikom
razumljivi.
Iz razpredelnice II117 je vidna razdelitev beril ob navadnih nedeljah za vsa tri leta.
c) Berila za Gospodove praznike »med letom«

108. Na slovesne praznike Svete Trojice, sv. Rešnjega telesa in sv. Rešnje krvi ter Srca Jezusovega
so izbrani vsebinsko ustrezni odlomki.
Berila 34., to je zadnje nedelje, proslavljajo Kristusa Kralja vesoljstva, ki je bil napovedan v
predpodobah kralja Davida, razglašen ob ponižanju trpljenja in križa, kraljuje pa v Cerkvi in bo spet
prišel ob koncu časov.
d) Branje ob delavnikih
109. 1) Evangeliji so tako urejeni, da beremo najprej sv. Marka (tedni 1-9), nato sv. Mateja (tedni 1021) in končno sv. Luka (tedni 22-34). Poglavja 1-12 sv. Marka beremo v celoti razen tistih dveh
odlomkov 6. poglavja, ki pridejo na vrsto ob drugih delavnikih. Iz Mateja in Luka beremo vse, česar
Marko nima. Dvakrat ali trikrat beremo vse tisto, kar je v vsakem evangeliju popisano na svojski način
ali pa je potrebno za dobro razumevanje zgradbe evangelija. Jezusov govor o poslednjih rečeh je v
celoti iz Lukovega evangelija in ga beremo za sklep cerkvenega leta.
110. 2) Prvo berilo je tako urejeno, da nekaj tednov beremo iz ene zaveze, nekaj tednov pa iz druge,
kakršen je pač obseg knjig, ki jih beremo.
Iz knjig Nove zaveze beremo precej obsežne odlomke, da bi oznanili glavno vsebino vsakega
pisma.
Iz Stare zaveze so samo izbrani odlomki, ki razodevajo značaj vsake knjige, kolikor je to mogoče.
Zgodovinska besedila so izbrana tako, da je podan pregled zgodovine odrešenja pred Kristusovim
učlovečenjem. Daljše zgodbe redkeje pridejo na vrsto: včasih so izbrane le posamezne vrstice, da
branje ni predolgo. Verski pomen zgodovinskih dogodkov včasih osvetljujejo nekateri odlomki iz
modrostnih knjig, ki so postavljeni kot nekakšen uvod ali sklep zaporedja zgodovinskih odlomkov.
Skoraj vse knjige Stare zaveze so v delavniškem lekcionarju v oddelku svetih časov. Izpuščene so
le najkrajše preroške knjige (Abdija, Sofonija) in pesniška knjiga (Visoka pesem). Izmed poučnih knjig,
napisanih v spodbudni namen, ki terjajo precej dolge odlomke, če naj bodo razumljive, beremo
Tobitovo in Rutino knjigo, druge so pa izpuščene (Estera, Judita). Iz teh je nekaj beril ob nedeljah in
delavnikih drugih časov cerkvenega leta.
Razpredelnica III118 kaže, kako so knjige obeh zavez razvrščene po delavnikih obeh let.
Ob koncu cerkvenega leta beremo knjige, ki so v skladu z eshatološkim značajem tega časa, to je
preroka Daniela in Razodetje sv. Janeza.

Šesto poglavje
Prilagoditve, prevodi v domače jezike
in ureditev razporeda beril
1. Prilagoditve in prevodi
111. V svetem zboru je treba Božjo besedo vedno oznanjati ali iz latinskih besedil, ki jih je pripravil
sveti sedež, ali iz prevodov v domače jezike, ki so jih za liturgično rabo odobrile škofovske konference
v skladu z veljavnimi predpisi.119
112. Mašni lekcionar je treba prevesti v celoti vključno s predhodnimi navodili. Če se zdi škofovski
konferenci potrebno in primerno uvesti kakšne prilagoditve, naj to stori potem, ko jih bo potrdil sveti
sedež.120
113. Zaradi obsežnosti lekcionarja ga bo treba izdati v več zvezkih. Glede njihove razdelitve ni
predpisov. V vsakem zvezku pa mora biti tudi razlaga razporeditve in namena določenega zvezka.
Priporoča se star običaj, izdati posebej knjigo z evangeliji in posebej knjigo z drugimi berili iz Stare
in Nove zaveze.
Primerno je, če izide posebej nedeljski lekcionar z dodanimi nekaterimi deli iz svetniškega in
delavniški lekcionar. Primerno je, če je nedeljski razdeljen glede na krog treh let, da je tako za vsako
leto vse skupaj.
Na voljo pa so tudi drugačne razdelitve, ki bi jih kje našli in bi se zdele primerne za pastoralno
rabo.
114. Speve je vedno treba dodati berilom; lahko pa se izdajo tudi posebne knjige samo s spevi.
Priporočljivo je natisniti besedilo razdeljeno v kitice.

115. Kadar je besedilo sestavljeno iz več delov, naj bo to jasno vidno iz tiskarske razporeditve.
Priporočljivo je, da so tudi nepesniška berila natisnjena tako, da so razdeljena v vrstice in je s tem
olajšano branje.
116. Kadar sta na voljo daljša in krajša oblika, naj bosta natisnjeni vsaka posebej, da bo obe mogoče
z lahkoto brati; če pa tak način ne bi bil primeren, je treba najti način, po katerem bo mogoče eno in
drugo obliko brati brez napak.
117. V prevodih v domače jezike naj bodo besedilom dodani naslovi. Če je primerno, je ob naslovu
tudi opozorilo z daljšo razlago splošnega pomena odlomka, vendar mora tiskarsko znamenje ali vrsta
črk jasno opozarjati, da gre za neobvezna besedila.121
118. Primerno je, če je v vsakem zvezku tudi seznam odlomkov Svetega pisma, podoben seznamu v
tej knjigi,122 kar omogoča najti potrebna ali primerna besedila za kakšne priložnosti.

2. Ureditev vsakega odlomka
V Redu beril je za vsak odlomek naveden njegov obseg, naslov in začetek.
a) Obseg besedila
119. Obseg besedila je podan s poglavjem in vrstico po novi latinski izdaji Svetega pisma (Nova
vulgata) razen za psalme,123 včasih pa je dodana tudi navedba po izvirnem (hebrejskem , aramejskem
ali grškem) besedilu, če je to drugačno. V prevodih v domače jezike je v skladu z določbami
pokrajinskih cerkvenih oblasti, ki so pristojne za posamezne jezike, dovoljeno ohraniti štetje, ki je v
odobrenem prevodu. Vedno pa morajo biti natančno označena poglavja in vrstice; prav je, če so vrstice označene tudi med besedilom ali ob robu.
120. V liturgičnih knjigah je treba napisati »napoved«, ki jo je treba brati pri opravilu. Oblikovana naj
bo po naslednjih navodilih, ki jih pa sme pristojna oblast spremeniti v skladu s krajevnimi razmerami in
navadami določenega jezika.
121. 1) Vedno napovemo: Berilo iz pisma . . . iz knjige; Iz svetega evangelija po . . ., ne pa »začetek«
ali »nadaljevanje«, razen če bi se kdaj zdelo primerno.
122. 2) Nazive knjig ohranjamo, kot so v navadi, razen naslednjega:
a) Kjer sta dve knjigi istega naziva, rečemo »prva, druga knjiga« (npr. kraljev, Makabejcev) in »prvo,
drugo pismo«.
b) Novo uveljavljeni so nazivi naslednjih knjig:
1. in 2. Samuelova knjiga namesto 1. in 2. kraljev,
1. in 2. knjiga kraljev namesto 3. in 4. knjiga kraljev,
1. in 2. kroniška knjiga namesto 1. in 2. paralipomenon,
Ezdrova in Nehemijeva knjiga namesto 1. in 2. Ezdrova knjiga.
c) Modrostne knjige razlikujemo takole: Jobova knjiga, Pregovori, Pridigar, Visoka pesem, Knjiga
modrosti, Sirahova knjiga.
d) Knjige, ki jih Nova vulgata uvršča med preroške, začenjamo: »Berilo iz knjige preroka Izaija,
Jeremija, Baruha, Ezekiela, Daniela, Ozeja . . . Malahija« - tudi za tiste, ki jih nekateri ne štejejo med
prave preroške knjige.
e) »Žalostinke« in »pismo Hebrejcem« napovemo, ne da bi omenjali Jeremija ali Pavla.
b) Naslov
123. Vsak odlomek označuje tudi skrbno izbran naslov (večinoma 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, kadar se to zdi
primerno.
c) Začetek odlomkov
124. »Začetek« obsega običajne uvodne besede: »Tisti čas«, »V tistih dneh«, »Bratje in sestre«,
»Preljubi«, »Dragi ... «, »To govori Gospod«. Te besede so opuščene tam, kjer že besedilo dovolj
nakazuje čas ali osebe, ali kjer bi se ne skladale s smislom besedila. V prevodih v domače jezike je te
začetke dovoljeno spremeniti ali opustiti, če tako sklene pristojna oblast.
Po teh besedah je šele pravi začetek odlomka, v katerem pa je izpuščenih ali dodanih nekaj
besed, če so potrebne za razumevanje smisla besedila, iztrganega iz konteksta. Prav tako je dodano
vezno besedilo in spremembe, kadar je odlomek sestavljen iz nepovezanih delov.

d) Sklepni vzklik
125. Na koncu odlomkov naj bodo dodane besede, ki jih bralec izgovori, da olajša vzklik ljudem:
»Božja beseda« ali kaj podobnega, kakor je v pokrajini navada.
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Ljubljana 1981, 61); Kongregacija za bogoslu`je, Tretje navodilo za izvajanje konstitucije, 5. sept. 1970, 2 (3 Nv 2: Prenovljeno bogoslu`je,
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opravila) Bo`je besede itd.
7
Isto besedilo zato lahko beremo in uporabimo pod različnimi vidiki ob različnih prilo`nostih cerkvenega leta in pri različnih svetih
opravilih. To je treba upoštevati pri homiliji, pastoralni razlagi in katehezi. Kazala na koncu knjige Ordo lectionum missae jasno ka`ejo, pri
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10
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Prim. RMu 42, 338; Rimski obrednik, Sveti zakon - poroka (Ljubljana 1970), št. 22, 42, 57; Krščanski pogreb (Ljubljana 1970), št. 41,
64.
55
Prim. RMu 97.
56
Prim. RMu 139.
57
Prim. RMu 23.
58
Prim. RMu 43.
59
Prim. RMu 45.
60
Prim. RMu 99.
61
Prim. RMu 47.
62
Prim. zgoraj op. 23.
63
Prim. RMu 272.
64
Prim. 2 Vat B 122.
65
Prim. Rimski pontifikal, Posvetitev diakona, mašnika in škofa (Posvetitve, Ljubljana 1979, str. 47 št. 24, str. 72 št. 25).
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Seznam svetopisemskih kratic
Stara zaveza
1 Mz
1. Mojzesova knjiga
2 Mz
2. Mojzesova knjiga
3 Mz
3. Mojzesova knjiga
4 Mz
4. Mojzesova knjiga
5 Mz
5. Mojzesova knjiga
Joz
Jozuetova knjiga
Sod
Knjiga sodnikov
Rut
Rutina knjiga
1 Sam 1. Samuelova knjiga
2 Sam 2. Samuelova knjiga
1 Kr
1. knjiga kraljev
2 Kr
2. knjiga kraljev
1 Krn
1. kroniška knjiga
2 Krn
2. kroniška knjiga
Ezd
Ezdrova knjiga
Neh
Nehemijeva knjiga
Est
Esterina knjiga
Job
Jobova knjiga
Ps
Psalmi
Prg
Pregovori
Prd
Pridigar
Vp
Visoka pesem
Iz
Izaija
Jer Jeremija
Žal
Žalostinke
EzkEzekiel
Dan
Daniel
Oz
Ozej
Jl
Joel
Am
Amos
Abd
Abdija
Jon
Jona
Mih
Mihej
Nah
Nahum
Hab
Habakuk
Sof
Sofonija
Ag
Agej

Zah
Mal
Tob
Jdt
1 Mkb
2 Mkb
Mdr
Sir
Bar

Zaharija
Malahija
Tobitova knjiga
Juditina knjiga
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirahova knjiga
Baruh

Nova zaveza
Mt
Matejev evangelij
Mr
Markov evangelij
Lk
Lukov evangelij
Jn
Janezov evangelij
Apd
Apostolska dela
Rim
Pismo Rimljanom
1 Kor
1. pismo Korinčanom
2 Kor
2. pismo Korinčanom
Gal
Pismo Galačanom
Ef
Pismo Efežanom
Flp Pismo Filipljanom
Kol
Pismo Kološanom
1 Tes 1. pismo Tesaloničanom
2 Tes 2. pismo Tesaloničanom
1 Tim 1. pismo Timoteju
2 Tim 2. pismo Timoteju
Tit
Pismo Titu
Flm Pismo Filemonu
Heb
Pismo Hebrejcem
Jak
Jakobovo pismo
1 Pt
1. Petrovo pismo
2 Pt
2. Petrovo pismo
1 Jn
1. Janezovo pismo
2 Jn
2. Janezovo pismo
3 Jn
3. Janezovo pismo
Jud
Judovo pismo
Raz
Razodetje

Razpredelnica I
Pregled glavnih praznovanj cerkvenega leta

Razpredelnica II
Razporeditev drugih beril ob navadnih nedeljah
Nedelja
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Leto A
1 Kor 1-4
”
”
”
”
”
”
Rim
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Flp
”
”
”
1 Tes
”
”
”
”

Leto B
1 Kor 6-11
”
”
”
”
2 Kor
”
”
”
”
”
”
”
Ef
”
”
”
”
”
”
Jak
”
”
”
”
Heb 2-10
”
”
”
”
”
”

Leto C
1 Kor 12-15
”
”
”
”
”
”
Gal
”
”
”
”
”
Kol
”
”
”
Heb 11-12
”
”
”
Flm
1 Tim
”
”
2 Tim
”
”
”
2 Tes
”
”

Razpredelnica III
Razporeditev prvih beril ob delavnikih med letom
Teden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Leto I
Heb
”
”
”
1 Mz 1-11
”
Sir
”
Tob
2 Kor
”
1 Mz 12–50
”
”
2 Mz
”
2 Mz; 3 Mz
4 Mz; 5 Mz
5 Mz; Joz
Sod; Rut
1 Tes
1 Tes; Kol
Kol; 1 Tim
1 Tim
Ezd; Ag; Zah
Zah; Neh; Bar
Jon; Mal; Jl
Rim
”
”
”
Mdr
1 Mkb; 2 Mkb
Dan

Leto II
1 Sam
”
2 Sam
2 Sam; 1 Kr 1–16
1 Kr 1-16
Jak
”
1 Pt; Jud
2 Pt; 2 Tim
1 Kr 17–22
1 Kr 17-22; 2 Kr
2 Kr; @al
Am
Oz; Iz
Iz; Mih
Mih; Jer
Jer
Jer; Nah; Hab
Ezk
”
2 Tes; 1 Kor
1 Kor
”
”
Prg; Prd
Job
Gal
Gal; Ef
Ef
”
Ef; Flp
Tit; Flm; 2 Jn; 3 Jn
Raz
”

ADVENTNI ČAS
1. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog zbira vse narode v mir večnega Božjega kraljestva
Iz 2,1-5

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

2

3

4

5

Beseda, ki jo je prejel Izaíja, Amócov sin,
o Judu in Jerúzalemu.
Zgodilo se bo poslednje dni:
Gora hiše Gospodove bo trdno stala kot najvišja med gorami,
dvigala se bo nad griči in vsi narodi bodo hiteli k njej.
Številna ljudstva bodo prišla in rekla:
»Pridite, pojdimo na Gospodovo goro,
k hiši Jakobovega Boga.
Poúčil nas bo o svojih potih
in hodili bomo po njegovih stezah.
Kajti s Siona bo prišla postava
in Gospodova beseda iz Jerúzalema.«
Razsojal bo med narodi,
govóril številnim ljudstvom.
Svoje meče bodo prekovali v lémeže
in svoje sulice v srpe.
Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu,
ne bodo se več učili vojskovanja.
Hiša Jakobova, pridite, hodímo v Gospodovi luči.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 122,1-2.4-9 (R prim. 1)

Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
1
2
4
5

6
7

8
9

Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jerúzalem. Odpev.
Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.
Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Prosíte za mir v jeruzalémskem mestu:
Tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru.
Mir naj bo med tvojimi zidovi,
varnost v tvojih palačah. Odpev.
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem:
»Mir naj vlada v tebi.«
Zaradi hiše našega Boga in Gospoda,
bom prosil za tvojo blaginjo. Odpev.

Drugo berilo: Naša rešitev je blizu
Rim 13,11-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
11

12

13

14

Bratje in sestre,
poznate čas, v katerem smo.
Ura je že, da se zbudite iz spanja,
zdaj je naša rešitev bliže kakor takrăt, ko smo vero sprejeli.
Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal.
Odvrzímo torej dela temë in nadenímo si orožje lučí.
Živímo pošteno, dnevu primerno:
ne v požrešnosti in v popivanju,
ne v posteljah in v razuzdanosti,
ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti.
Pač pa si oblecíte Gospoda Jezusa Kristusa
in ne skrbíte za telo,
da bi stregli njegovim poželenjem.
To je Božja beseda.

Aleluja

Ps 85,8

Aleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto,
daj nam svoje odrešenje! Aleluja.

Evangelij: Bodite budni, da boste pripravljeni
Mt 24,37-44

‡
37

38

39

40
41
42

43

44

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Kakršni so bili Nóetovi dnevi,
tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega.
Kakor so namreč v tistih dneh pred potópom jedli in pili,
se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe na ladjo,
in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potőp in vseh odnesel,
tako bo tudi ob prihódu Sina človekovega.
Takrăt bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščën.
Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščęna.
Bodite torej budni, ker ne veste,
katerega dne pride vaš Gospod!
Vedite pa:
ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat,
bi ostal buden in ne bi pústil vlomíti v svojo hišo.
Zato bodite tudi vi pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

2. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Odrešenik bo branil stiskane
Iz 11,1-10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tisti dan požene mladika iz Jésejeve koreníke,
iz njegove korenine obrodí poganjek.
Na njem bo počival Gospodov duh:
duh modrosti in razumnosti,
duh svéta in moči,
duh spoznanja in strahu Gospodovega.
Navdihoval ga bo s strahom Gospodovim,
da ne bo sodil po pogledu svojih oči,
ne odločal po sluhu svojih ušes.
Pravično bo sodil siromake,
pošteno bo branil stiskane v deželi.
Tepel bo deželo s šibo svojih ust,
z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnega.
Pravičnost bo pas okoli njegovih ledij,
zvestoba bo pas okoli njegovih bokov.
Volk bo prebival z jagnjetom
in panter bo lęžal s kozličem.
Teliček in levček se bosta skupaj redila,
majhen deček ju bo poganjal.
Krava in medvedka se bosta skupaj pasli,
njuni mladiči bodo skupaj ležali
in lev bo jedel slamo kakor govedo.
Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo
in komaj odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo odprtino.
Ne bodo delali škode, ničesar ne bodo uničevali
na vsej moji sveti gori,
kajti dežela bo polna Gospodovega spoznanja,
kakor morsko globino pokrivajo vode.
Tisti dan bo Jésejeva korenina stala kot znamenje za ljudstva,
njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 72,1-2.7-8.12-13.17 (R 7a)

Odpev: V njegovih dneh bo cvetela pravičnost.
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O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici. Odpev.
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje. Odpev.
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev. Odpev.
Njegovo ime bo ostalo na veke,
njegovo ime se bo širilo, koder bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljěni vsi rodovi,

vsi narodi ga bodo blagrovali. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je odrešenik vseh
Rim 15,4-9

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
kar koli je bilo napisano pred nami,
je bilo napisano v naše poučęnje,
da bi, oprti na potrpežljivost in na tolažbo,
ki jo daje Pismo, imeli upanje.
Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj,
da bi bili med seboj istih misli, v skladu z Jezusom Kristusom,
in da bi z enim srcem in kakor iz enih ust slavili
Boga in Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Zato sprejemajte drug drugega,
kakor je tudi Kristus sprejel vas, v Božjo slavo.
Pravim namreč, da je Kristus postal služabnik obrezanih
zaradi Božje resnice,
in je zato uresničil obljube, dane očakom,
medtem ko narodi slavijo Boga zaradi njegovega usmiljenja.
Tako je tudi pisano:
Zato te bom slavil med narodi in pel bom tvojemu imenu.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 3,4.6

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo, kako naš Bog rešuje. Aleluja.

Evangelij: Spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo
Mt 3,1-12

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in
v Judejski puščavi oznanjal
z besedami:
»Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!«
To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju:
Glas vpijočega v puščavi:
›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij.
Hranil se je s kobilicami in z divjim medom.
Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Juděje
in iz vse pokrajine ob Jórdanu.
Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe.
Ko pa je videl,
da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev,
jim je rekel:
»Gadja zalega!
Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi?
Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja.
Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite:
›Abrahama imamo za očeta‹,
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kajti povem vam,
da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke.
Sekira je že nastavljena drevesom na korenino.
Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu,
bodo posekali in vrgli v ogenj.
Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili;
toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene
in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale.
On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem.
Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče.
Svoje žito bo spravil v kaščo,
pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«
Kristusov evangelij.

3. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog sam prihaja, da nas reši
Iz 35,1-6a.10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Naj vriskata puščava in goljava,
raduje naj se pustinja
in naj cvetí kakor narcisa.
Bujno naj cvetí, naj se raduje in radostna vriska.
Dano ji bo veličastvo Líbanona, krasota Karméla in Šaróna.
Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga.
Okrepíte utrujene rôke, utrdíte klécava kolena.
Recíte njim, ki so plahega srcá:
»Bodite močni, nikar se ne bojte!
Glejte, vaš Bog! Maščevanje prihaja,
Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!«
Tedaj bodo spregledale oči slepih,
gluhim se bodo odprla ušesa.
Tedaj bo hrômi skakal kakor jelen,
jezik nemega bo vriskal.
Gospodovi osvobojęnci se bodo vrnili
in prišli s pesmijo na Sion.
Nad njihovo glavo bo večno veselje,
dosegli bodo radost in veselje,
žalost in vzdihovanje bosta zbežála.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 146,6c-10 (R prim. Iz 35,4)

Odpev: Gospod, pridi, da nas rešiš!
ali:
Aleluja.
6
7

Gospod je zvest na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,

Gospod osvobaja jetnike. Odpev.
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Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu
Jak 5,7-10

Berilo iz pisma apostola Jakoba.
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Bratje, potrpíte do Gospodovega prihóda!
Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje
in potrpežljivo čaka,
dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja.
Potrpíte tudi vi;
utrdite svoja sŕca, kajti Gospodov prihod je blizu.
Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni.
Glejte, sodnik stoji pred vrati.
Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemíte preroke,
ki so govorili v Gospodovem imenu.
Božja beseda.

Aleluja

Iz 61,1

Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj,
poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Janez Krstnik sprašuje o Kristusu
Mt 11,2-11
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Janez v ječi slišal o Kristusovih delih
in ga je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, vprašal:
»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?«
Jezus jim je odgovóril in dejal:
»Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite:
slepi spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so očiščeni,
gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja evangelij;
in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.«
Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu:
»Kaj ste šli gledat v puščavo? Trs, ki ga veter maje?
Ali kaj ste šli gledat? Človeka, mehko oblečenega?
Glejte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah.
Kaj torej ste šli gledat? Preroka?
Da, povem vam, več kot preroka.
Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem,
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ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
Resnično, povem vam:
Med rojenimi od žená ni vstal večji od Janeza Krstnika,
vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.«
To je Kristusov evangelij.

4. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Glej, devica bo spočela
Iz 7,10-14

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Tiste dni je Gospod govóril Aházu in rekel:
»Izprôsi si znamenje od Gospoda, svojega Boga,
v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!«
Aház pa je rekel:
»Ne bom ne prosil ne preizkušal Gospoda.«
Nato je rekel Izaíja:
»Poslušajte vendar, Davidova hiša:
ali vam je premalo, da utrujate ljudi,
ko utrujate še mojega Boga?
Zato vam bo Gospod sam dal znamenje:
Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 24,1-6 (R prim. 7c.10b)

Odpev: Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.
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Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje,
utŕdil jo je na veletókih. Odpev.
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem. Odpev.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
Odpev: Vstopil bo Gospod, kralj veličastva.

Drugo berilo: Jezus Kristus iz Davidovega rodu je Božji Sin
Rim 1,1-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola,

2
3

4

5

6
7

odbran za Božji evangelij,
ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih spisih,
za evangelij o njegovem Sinu,
ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu,
po duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih
postavljen za Božjega Sina v moči.
To je Jezus Kristus, naš Gospod,
po katerem smo prejeli milost in apostolstvo,
da bi zaradi njegovega imena vsi narodi postali poslušni veri.
Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus.
Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti,
milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in od Gospoda Jezusa Kristusa.
To je Božja beseda.

Aleluja

Mt 1,23

Aleluja. Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Aleluja.

Evangelij: Jezus se bo rodil Mariji, Jožefovi zaročenki
Mt 1,18-24

‡
18

19

20

21

22

23

24

Iz svetega evangelija po Mateju.
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom;
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča od Svetega Duha.
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbúdil,
je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.
Vzel je svojo ženo k sebi.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

BOŽIČNI ČAS
25. december
GOSDPODOVO ROJSTVO - BOŽIČ
MAŠA NA SVETI VEČER (24. december zvečer)
Ta berila vzamemo pri večerni maši 24. decembra pred prvimi večernicami praznika ali po njih.

Prvo berilo: Gospod ima veselje s teboj
Iz 62,1-5

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Zaradi hčere síonske ne bom mólčal,
zaradi hčere jeruzalemske ne bom mirovăl,
dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost
in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost,
vsi kralji tvojo slavo.
Dali ti bodo novo ime,
ki ga bodo določila Gospodova usta.
Čudovita krona boš v Gospodovi roki,
kraljevski venec v roki svojega Boga.
Ne bodo ti več rekli Zapuščena,
tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena,
temveč te bodo imenovali »Pri njej je moja radost«,
tvojo deželo Omožena.
Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj
in tvoja dežela bo imela moža.
Kajti kakor se mladenič poročí z devico,
tako se bo tvoj graditelj poróčil s teboj,
kakor se ženin veselí neveste,
tako se tebe veselí tvoj Bog.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 89,4-5.16-17.27.29 (R 2a)

Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.
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Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.« Odpev.
Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Odpev.
Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna. Odpev.

Drugo berilo: Pavel pričuje, da je Kristus Davidov potomec
Apd 13,16-17.22-25

Berilo iz Apostolskih del.
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Ko je Pavel prišel v Antiohíjo v Pizídiji,
je v shodnici vstal, dal znamenje z roko in rekel:
»Možje Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte!
Bog tega izraelskega ljudstva je izvôlil naše očete
in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu
ter ga z dvignjeno roko popęljal iz tuje dežele.
Potem jim je za kralja obúdil Davida.
Sam je potŕdil o njem: Našel sem Davida, Jésejevega sina,
moža po svojem srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem.
Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil,
poslal Izraelu odrešenika Jezusa.
Pred njegovim prihodom ga je Janez s krstom pokore
napovedovăl vsemu izraelskemu ljudstvu.
Ko pa je Janez končevăl svoj tek, je govóril:
›Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem.
Toda glejte, za mano pride on, in jaz nisem vreden,
da bi odvezal sandale z njegovih nog.‹«
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja
Aleluja. Jutri bo uničena pregreha z zemlje,
zavladal nam bo Odrešenik sveta. Aleluja.

Evangelij: Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina
Mt 1,1-25
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob,
Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje.
Judu je Tamára rodila Pęreca in Zęraha.
Pęrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram,
Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón,
Nahšónu se je rodil Salmón,
Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Rúta rodila Obéda.
Obédu se je rodil Jése.
Jéseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona.
Sálomonu se je rodil Roboám, Roboámu se je rodil Abíja,
Abíju se je rodil Asá,
Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám,
Jorámu se je rodil Uzíja,
Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház,
Aházu se je rodil Ezekíja,
Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil Ámos,
Ámosu se je rodil Jošíja,
Jošíju pa so se rodili Jojahín in njegovi bratje
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ob izselitvi v Babilon.
Po izselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél,
Šealtiélu se je rodil Zerubabél,
Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil Eljakím,
Eljakímu se je rodil Azór,
Azórju se je rodil Cadók, Cadóku se je rodil Ahím,
Ahímu se je rodil Eliúd,
Eliúdu se je rodil Eleázar, Eleázarju se je rodil Matán,
Matánu se je rodil Jakob,
Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije,
iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus.
Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov,
od Davida do izselitve v Babilon štirinajst rodov,
od izselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom;
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča od Svetega Duha.
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Glej, devica bo spočela in rodila sina
in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbúdil,
je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.
Vzel je svojo ženo k sebi
in ni je spoznăl, dokler ni rodila sina;
in imenoval ga je Jezus.
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Rojstvo Jezusa Kristusa
Mt 1,18-25
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom;
in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo,
da je noseča od Svetega Duha.
Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti,
zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil.
Ko je to premišljeval, glej,
se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.
Rodila bo sina in daj mu ime Jezus,
kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Glej, devica bo spočela in rodila sina
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in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹
Ko se je Jožef zbúdil,
je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel.
Vzel je svojo ženo k sebi
in ni je spoznăl, dokler ni rodila sina;
in imenoval ga je Jezus.
Kristusov evangelij.

Pri mašah na božični praznik beremo tu podana berila, pri čemer lahko iz pastoralnih razlogov izberemo najustreznejša besedila
izmed treh ponujenih za polnočno, zorno in dnevno mašo.

POLNOČNICA
Prvo berilo: Sin nam je dan
Iz 9,1-3.5-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Ljudstvo, ki je hodilo v temí,
je zagledalo velíko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasijala svetloba.
Zbúdil si silno radost,
narédil si veliko veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko delijo plén.
Kajti jarem njegovega bremena
in palico na njegovem hrbtu,
šibo njegovega priganjača
si zlômil kot na dan Midjáncev.
Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan.
Oblast je na njegovih ramah, imenuje se:
Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru.
Oblast se bo širila in míru ne bo konca
na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.
Vzpostavil ga bo in utŕdil s pravico in pravičnostjo
od zdaj in na veke.
Gorečnost Gospoda nad vojskámi bo to naredila.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 96,1-3.11-13 (R prim. Lk 2,11)

Odpev: Danes se nam je rodil Odrešenik.
1
2

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite! Odpev.

3

11
12
13

Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! Odpev.
Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje,
naj buči morje in kar ga napolnjuje.
Naj vriska od veselja polje in vse, kar na njem raste. Odpev.
Veselijo naj se pred Gospodom, ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva bo sodil po svoji zvestobi. Odpev.

Drugo berilo: Vsem ljudem se je razodela Božja milost
Tit 2,11-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.
11
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Dragi Tit,
razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti
in posvetnemu poželenju
ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku.
Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje
in se bo razodela slava vélikega Boga
in našega odrešenika Jezusa Kristusa.
On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti
in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela.
Božja beseda.

Aleluja

Lk 2,10-11

Aleluja. Oznanjam vam velíko veselje.
Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Aleluja.

Evangelij: Danes se vam je rodil Odrešenik
Lk 2,1-14

‡
1
2

3
4

5
6
7

8

9

10

Iz svetega evangelija po Luku.
Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.
To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času,
ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji.
In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj.
Tudi Jožef je šel iz Galilěje, iz mesta Názareta, v Judějo,
v Davidovo mesto, ki se imenuje Bětlehem,
ker je bil iz Davidove hiše in rodbine,
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča.
Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila.
In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem
in čez noč stražili pri svoji čredi.
Gospodov angel je stopil k njim
in Gospodova slava jih je obsijala.
Zelo so se prestrašili.
Angel pa jim je rekel:
»Ne bojte se!

11

12

13

14

Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo.
Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik,
ki je Kristus, Gospod.
To vam bo v znamenje:
našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.«
In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske,
ki je hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
To je Kristusov evangelij.

ZORNA MAŠA
Prvo berilo: Tvoje odrešenje prihaja
Iz 62,11-12

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
11

12

Glejte, Gospod je razglásil do konca zemlje:
»Povejte hčeri síonski:
›Glej, tvoje odrešenje prihaja,
glej, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.‹
Imenovali vas bodo Sveto ljudstvo,
Gospodovi odkúpljenci,
in tebe bodo imenovali Iskana,
Nezapuščěna prestólnica.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 97,1.6.11-12

Odpev: Luč nam zasije z Gospodovim rojstvom.
1
6

11
12

Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Odpev.
Luč je prižgana za pravičnega,
za iskrene v srcu je pripravljeno veselje.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
zahvaljujte se, ko se spominjate njegove svetosti! Odpev.

Drugo berilo: Rešil nas je po svojem usmiljenju
Tit 3,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.
4

5

Dragi Tit,
ko sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga,
našega odrešenika,
nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi,

6
7

marveč po svojem usmiljenju,
s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu.
Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas,
da bi, opravičeni po njegovi milosti,
postali dediči večnega življenja, v katero upamo.
To je Božja beseda.

Aleluja

Lk 2,14

Aleluja. Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Aleluja.

Evangelij: Pastirji so našli Marijo, Jožefa in dete
Lk 2,15-20

‡
15

16
17

18

19

20

Iz svetega evangelija po Luku.
Ko so angeli šli od pastirjev v nebo,
so ti govorili drug drugemu:
»Pojdimo torej v Bětlehem pogledat to,
kar se je zgodilo in kar nam je sporóčil Gospod!«
Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.
Ko so to videli, so pripovedovali,
kar jim je bilo rečeno o tem otrôku.
In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohraníla
in jih premišljevala v svojem srcu.
In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse,
kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

DNEVNA MAŠA
Prvo berilo: Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog odrešuje
Iz 52,7-10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
7
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9
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Kako ljubke so na gorah noge glasnika,
ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev
in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!«
Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas,
vsi skupaj vriskajo,
saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion.
Vzklikajte, vriskajte vse skupaj,
jeruzalémske razvaline!
Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo,
odkúpil Jeruzalem.
Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov
in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 98,1-6 (R 3b)

Odpev: Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.
1

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka. Odpev.

2

Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje. Odpev.

3

4
5
6

Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!
Slavite Gospoda s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento pred kraljem, Gospodom!
Odpev: Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.

Drugo berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu
Heb 1,1-6

Berilo iz pisma Hebrejcem.
1

2
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Velikokrat in na veliko načinov
je Bog nekoč govóril očetom po prerokih,
v teh dneh poslednjega časa
pa nam je spregovóril po Sinu.
Njega je postavil za dediča vsega
in po njem je tudi ustvaril svetove.
On je odsvit njegovega veličastva
in odtis njegovega obstoja,
z besedo svoje moči nosi vse.
Potem ko je uresničil očiščenje od grehov,
je v nebesih sédel na desno veličastja.
Postal je toliko višji od angelov,
kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil.
Komu od angelov je namreč kdaj rekel:
›Ti si moj sin, danes sem te rodil?‹
In spet: ›Jaz mu bom oče in on mi bo sin.‹
Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi:
›Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli.‹
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja
Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan,
ljudstva, pridite in počastite Gospoda;
danes je namreč zasijala velíka luč po vsej zemlji. Aleluja.

Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-18

‡
1

2
3
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6
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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 nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temí, a temă je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka,
je prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical:
»To je bil tisti, o katerem sem rekel:
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-5.9-14

‡
1

2
3

4
5
9

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 nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temí, a temă je ni sprejela.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.
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Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.
Kristusov evangelij.

Nedelja v božični osmini
SVETA DRUŽINA
Prvo berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše
Sir 3,2-6.12-14

Berilo iz Sírahove knjige.
2

3
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Gospod je očeta povzdignil nad otroke
in utrdil materino pravico pri sinovih.
Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov,
kdor slavi svojo mater, zbira zaklad.
Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok,
na dan svoje molitve bo uslišan.
Kdor slavi očeta, bo dolgo žível,
kdor uboga Gospoda, bo svoji materi dal počitek.
Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta,
nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja.
Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv,
ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči,
zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno,
marveč se ti bo vračunalo v spravo za grehe.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 128,1-5 (R 1a)

Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.
1
2

3

Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro. Odpev.
Tvoja žena bo kakor rodovitna trta
sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike
okrog tvoje mize. Odpev.

4
5

Glej, tako bo blagoslovljen človek,
ki se boji Gospoda.
Blagosloví naj te Gospod s Síona,
da boš užival blaginjo Jerúzalema vse dni svojega življenja.
Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.

Drugo berilo: Družinsko življenje v Gospodu
Kol 3,12-21

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološánom.
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Bratje in sestre,
kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecíte
globoko usmiljenje, dobrotljívost,
ponižnost, krotkóst, potrpežljivost.
Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu,
če se ima kdo proti komu kaj pritožiti.
Kakor je Gospod odpústil vam, tako tudi vi odpuščajte.
Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti.
In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih,
saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu.
In bodite hvaležni.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami.
V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte.
S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi
v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu.
In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju,
vse delajte v imenu Gospoda Jezusa
in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.
Žene, bodite pokorne svojim možem,
kakor se spodobi v Gospodu.
Možje, ljubíte svoje žene in ne bodite osorni do njih.
Otroci, ubogajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu.
Očetje, ne greníte svojih otrok, da jim pogum ne upade.
Božja beseda.

Aleluja

Kol 3,15a.16a

Aleluja. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Aleluja.

Evangelij: Jožef po Božji volji reši sveto Družino
Mt 2,13-15.19-23

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko so modri odšli,
se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater in zbéži v Egipt!
Ostani tam, dokler ti ne povem;
Heród bo namreč iskal dete, da bi ga umóril.«
Vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater
ter se umaknil v Egipt.
Tam je bil do Heródove smrti,
da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:
›Iz Egipta sem poklical svojega sina.‹
Ko je Heród umrl,
se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel:
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»Vstani, vzemi otroka in njegovo mater
in pojdi v Izraelovo deželo,
kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.«
Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo.
Ko je slišal, da vlada v Judeji Arheláj
namesto svojega očeta Heróda, se je bal iti tja.
Bil pa je v sanjah opomnjen
in se je umaknil v galilejsko deželo.
Ko je prišel tja, se je nasęlil v mestu, ki se imenuje Nazaret.
In tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih,
da se bo imenoval Nazaréčan.
To je Kristusov evangelij.

Kadar med 25. decembrom in 1. januarjem ni nedelje, obhajamo ta praznik 30. decembra in vzamemo pred evangelijem samo
eno berilo.

1. januar
Osmina Gospodovega rojstva
SVETA BOŽJA MATI MARIJA
Prvo berilo: Blagoslov v Božjem imenu
4 Mz 6,22-27

Berilo iz četrte Mojzesove knjige.
22
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27

Gospod je govóril Mojzesu in rekel:
»Govôri Aronu in njegovim sinovom:
›Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recíte jim:
Gospod naj te blagosloví
in te váruje.
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo
in naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte
in ti podelí mir.‹
Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove
in jih bom blagoslôvil.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 67,2-3.5-6.8 (R 2a)

Odpev: O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!
2
3
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6

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje. Odpev.
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva. Odpev.

8

O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje. Odpev.

Drugo berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Gal 4,4-7

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačánom.
4
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Bratje in sestre,
ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina,
rojenega iz žene, rojenega pod postavo,
da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo,
da bi mi prejeli posinóvljenje.
Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca
Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!«
Potemtakem nisi več suženj, temveč sin,
če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.
To je Božja beseda.

Aleluja

Heb 1,1-2a

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov
je Bog nekoč govóril očetom po prerokih,
v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu.
Aleluja.

Evangelij: Našli so Marijo, Jožefa in dete; po osmih dneh so mu dali ime Jezus
Lk 2,16-21

‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so pastirji pohiteli v Bětlehem
in našli Marijo, Jožefa in dete, položěno v jasli.
Ko so to videli, so pripovedovali,
kar jim je bilo rečeno o tem otroku.
In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohranila
in jih premišljevala v svojem srcu.
In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse,
kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.
Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali,
so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu,
preden je bil spočet v telesu.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

2. NEDELJA PO BOŽIČU
Prvo berilo: Božja Modrost prebiva med izvoljenim ljudstvom
Sir 24,1-4.8-12

Berilo iz Sírahove knjige.
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Modrost poveličuje sama sebe,
sredi svojega ljudstva se hvali.
V občestvu Najvišjega odpira svoja usta,
pred njegovimi trumami se hvali:
»Jaz sem izšla iz ust Najvišjega
in kakor megla prekrila zemljo.
Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor,
moj prestol je stal na oblačnem stebru.
Tedaj mi je zapovedal Stvarnik vsega,
moj Stvarnik mi je odkazal prostor za šotor.
Rekel je: ›V Jakobu postavi svoj šotor,
v Izraelu prevzęmi svojo dediščino!‹
Pred vekom, od začetka, me je ustvaril
in na veke ne bom nehala biti.
V svetem šotoru sem pred njim opravljala službo,
potem sem se utrdila na gori Síon.
Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu,
v Jerúzalemu je moja oblast.
V poveličanem ljudstvu sem se zakoreninila,
v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 147,12-15.19-20 (R Jn 1,14)

Odpev: Beseda je meso postala in se naselila med nami.
ali:
Aleluja.
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Slávi, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Síon!
Zakaj utŕdil je zapahe tvojih duri,
blagoslôvil je tvoje sinove v tvoji sredi. Odpev.
Naklanja mir tvojim mejam,
nasičuje te z najboljšo pšenico.
Svoje oznanilo pošilja na zemljo,
hitro se širi njegova beseda. Odpev.
Jakobu sporoča svoje besede,
Izraelu svoje zakone in sodbe.
Tako ni storil nobenemu narodu;
njegove postave niso spoznali. Odpev.

Drugo berilo: Vnaprej nas je določil za posinovljenje po Jezusu
Ef 1,3-6.15-18

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežánom.
3

4

5

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslôvil
z vsakršnim duhovnim blagoslovom:
pred stvarjenjem sveta nas je izvôlil v njem,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinóvljeni otroci.

6

15
16

17

18

Takšen je bil blagohôtni sklep njegove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti,
s katero nas je obdáril v ljubljenem.
Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih.
Zato se ne neham zahvaljevati za vas
in se vas spominjati v svojih molitvah,
da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva,
dal duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali.
On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli,
v kakšno upanje vas je poklical,
kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

prim. 1 Tim 3,16

Aleluja. Slava tebi, Kristus, oznanjen si bil poganom.
Slava tebi, Kristus, svet je vate veroval. Aleluja.

Evangelij: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-18

‡
1

2
3

4
5
6
7

8
9
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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 nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temď, a temă je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical:
»To je bil tisti, o katerem sem rekel:
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.

17

18

Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju,
on nam je razlóžil.
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Beseda je meso postala in se naselila med nami
Jn 1,1-5.9-14

‡
1

2
3

4
5
9
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11
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13
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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 nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temď, a temă je ni sprejela.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.
Kristusov evangelij.

6. januar
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Prvo berilo: Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Iz 60,1-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

2

3
4

Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasij, kajti prišla je tvoja luč
in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.
Kajti glej, temă pokriva zemljo in meglă ljudstva,
nad teboj pa vzhaja Gospod
in njegovo veličastvo sije nad teboj.
Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje.
Povzdigni oči naokrog in poglej,
vsi se zbirajo, prihajajo k tebi.
Tvoji sinovi prihajajo od daleč,

5

6

tvoje hčere peljejo pod roko.
Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se širilo,
kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja,
imetje narodov bo prišlo k tebi.
Množica velblódov te bo zagrnila,
dromedárji iz Midjána in Éfe, prišli bodo vsi iz Sábe.
Zlata in kadila bodo prinesli,
Gospodovo hvalo bodo oznanjali.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 72,1-2.7-8.10-13 (R prim. 11)

Odpev: Gospod, vsi narodi ti bodo služili.
1
2

7
8

10
11

12
13

O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost kraljevemu sinu.
Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,
tvoje uboge po pravici. Odpev.
V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje. Odpev.
Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove,
kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek.
Vsi kralji se mu bodo klanjali,
vsi narodi mu bodo služili. Odpev.
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev. Odpev.

Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube
Ef 3,2-3a.5-6

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
2

3
5

6

Bratje in sestre,
mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti,
ki mi je bila dana za vas.
Po razodetju mi je bila razodeta skrivnost,
ki ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita,
kakor je zdaj v Duhu razodeta
njegovim svetim apostolom in prerokom,
da so namreč pogani sodediči, soudje in soudeleženci obljube
v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Mt 2,2

Aleluja. Videli smo, da je vzšla njegova zvezda,
in smo se prišli poklônit Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju
Mt 2,1-12

‡
1

2

3
4

5
6

7
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9

10
11

12

Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda,
so prišli modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili:
»Kje je novorojeni judovski kralj?
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda,
in smo se mu prišli poklônit.«
Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim.
Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva
ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija.
Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok:
In ti, Betlehem, v deželi Judovi,
nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti;
iz tebe bo namreč prišel vodnik,
ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre
in od njih natančno poizvedel o času,
kdaj se jim je prikazala zvezda.
Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:
»Pojdite in natančno poizvédite o detetu.
Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!«
Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.
Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastíli.
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.
In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu,
so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
To je Kristusov evangelij.

Nedelja po 6. januarju
JEZUSOV KRST
Prvo berilo: Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša
Iz 42,1-4.6-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

2

3

To govorí Gospod:
»Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram,
moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.
Polóžil sem nanj svojega duha.
Narodom bo delil pravico.
Ne bo vpil, ne bo kričal
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah.
Nalomljenega trsa ne bo zlômil
in tlečega stenja ne ugásil.
Zvesto bo delil pravico.

4

Ne bo opešal in ne klônil,
dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji
in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave.

6

Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko, varujem te
in te postavljam za zavezo ljudstvu
in za luč narodom,
da odpreš slepe oči
in izpelješ jetnike iz zapôra,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi.«

7

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 29,1-4.9-10 (R 11b)

Odpev: Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.
1
2

3
4

3
9
10

Dajte Gospodu, Božji sinovi,
dajte Gospodu moč in slavo!
Dajte Gospodu slavo njegovega imena,
pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju! Odpev.
Glas Gospodov je nad vodami,
Gospod je nad silnimi vodami.
Glas Gospodov je v moči,
glas Gospodov je v sijaju. Odpev.
Ko zagrmí Bog veličastva,
v njegovem templju vse kliče: »Slava!«
Gospod je prestoloval nad potopom,
Gospod prestoluje kot kralj na veke. Odpev.

Drugo berilo: Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom
Apd 10,34-38

Berilo iz Apostolskih del.
34

35

36

37

38

Tiste dni je Peter spregovóril:
»Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo,
temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna.
Izraelovim sinovom je poslal besedo
in jim sporóčil evangelij miru po Jezusu Kristusu,
ki je Gospod vsega.
Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji,
po krstu, ki ga je oznanjal Janez:
Veste o Jezusu iz Nazareta,
ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo;
hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela
in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo;
zakaj Bog je bil z njim.«
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. Mr 9,7

Aleluja. Nebesa so se odprla in zaslišal se je Očetov glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslúšajte!« Aleluja.

Evangelij: Jezus je ob krstu videl prihajati nadse Božjega Duha
Mt 3,13-17

‡
13

14

15

16
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je prišel Jezus iz Galilěje k Jórdanu do Janeza,
da bi se mu dal krstiti.
Janez ga je hôtel odvrniti od tega in je rekel:
»Jaz bi se ti moral dati krstíti, pa ti hodiš k meni.«
Jezus je odgovóril in mu rekel:
»Pústi zdaj, kajti spodobi se nama,
da tako izpólniva vso pravičnost.«
Tedaj mu je pústil.
Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode,
in glej, odprla so se nebesa.
Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob
in prihajal nadenj.
In glej, glas iz nebes je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Kjer obhajajo praznik Gospodovega razglašenja na nedeljo in ta pade na 7. ali 8. januar, se praznik Jezusovega krsta prenese
na naslednji dan, to je na ponedeljek, in se vzame pred evangelijem samo eno berilo.
Od nedelje po prazniku Jezusovega krsta se začnejo berila in evangeliji za navadne nedelje na strani 215.

POSTNI ČAS
1. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Stvarjenje in greh prastaršev
1 Mz 2,7-9; 3,1-7

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
7

8

9

1

2

Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka,
v njegove nosníce je dahnil življenjski dih.
In tako je človek postal živa duša.
Gospod Bog je zasádil vrt proti vzhodu v Édenu
in je tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval.
Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje,
prijetno za pogled in dobro za jed,
tudi drevo življenja v sredi vrta
in drevo spoznanja dobrega in hudega.
Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju,
ki jih je narédil Gospod Bog.
Rekla je ženi:
»Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?«
In žena je rekla kači:
»Od sadu drevja v vrtu jeva,

3

4

5

6

7

›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta sadu,
tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla!‹ «
Kača pa je rekla ženi:
»Nikakor ne bosta umrla!
V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega,
odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.«
Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči
in vredno poželenja, ker daje spoznanje.
Vzela je torej od njegovega sadu in jedla,
dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel.
Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga.
Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 51,3-6a.12-14.17 (R prim. 3)

Odpev: Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili.
3
4

5
6
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Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti
v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
mojega greha me očisti! Odpev.
Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh mi je žívo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega,
kar je zlo v tvojih očeh, sem storil. Odpev.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi. Odpev.
Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utrdi.
Gospod, odpri moje ustnice,
da bom oznanjal tvojo hvalo. Odpev.

Drugo berilo: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost
Rim 5,12-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
12
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Bratje in sestre,
kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopíla postava.
In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave,
je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi,
ki se niso pregrešili podobno kakor Adam.
On pa je podoba njega, ki je imel priti.
Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom.
Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi,
sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar,
in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa.
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Z darom pa ni kakor z grehom enega človeka:
sodba, ki je izhajala iz enega, se je povzpela v obsodbo,
medtem ko se je milost, ki je prišla po mnogih,
iztekla v opravičenje.
Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti,
toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.
Kakor se je torej po prestopku enega človeka
zgrnila obsodba na vse ljudi,
tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega
prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje.
Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka
mnogi postali grešniki,
tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega
mnogi postali pravični.
Poslušali smo Božjo besedo.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost
Rim 5,12.17-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti,
toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu.
Kakor se je torej po prestopku enega človeka
zgrnila obsodba na vse ljudi,
tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega
prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje.
Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka
mnogi postali grešniki,
tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega
mnogi postali pravični.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem
Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.

Evangelij: Jezus se je štirideset dni postil in je bil skušan
Mt 4,1-11

‡
1

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Duh odvědel Jezusa v puščavo,

Mt 4,4
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da bi ga hudič skušal.
Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči,
je postal napósled lačen.
In pristopil je skušnjavec in mu rekel:
»Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.«
On pa je odgovóril:
»Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹ «
Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto
in ga postavil vrh templja
ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je:
›Svojim angelom bo zate zapovedoval‹
in: ›Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.‹ «
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!‹ «
Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro.
Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo
ter mu rekel:
»Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.«
Tedaj mu je Jezus rekel:
»Poběri se, satan, kajti pisano je:
›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹ «
Tedaj ga je hudič pústil,
in glej, angeli so pristopíli in mu stregli.
Kristusov evangelij.

2. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog pokliče Abrahama, očeta Božjega ljudstva
1 Mz 12,1-4a

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
1

2
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4

Tiste dni je Gospod rekel Ábramu:
»Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta
v deželo, ki ti jo bom pokazal.
Iz tebe bom narédil velik narod, blagoslôvil te bom
in narédil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov.
Blagoslôvil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali,
in preklel tiste, ki te bodo preklinjali,
in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.«
Ábram je šel, kakor mu je naróčil Gospod.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,4-5.18-20.22 (R 22a)

Odpev: Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.
4
5

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,

zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
18
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Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.
Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas kliče in razsvetljuje
2 Tim 1,8b-10

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.
8
9
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Dragi Timótej,
z menoj tŕpi za evangelij, oprt na Božjo moč.
Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem
ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklépa in milosti,
ki nam jo je pred večnimi časi podáril v Kristusu Jezusu,
razkril pa zdaj z razodetjem našega odrešenika Kristusa Jezusa,
ki je uničil smrt in razsvétlil življenje in nesmrtnost po evangeliju.
Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem
Očetov glas se je zaslišal iz svetlega oblaka:
Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte.

Evangelij: Jezusov obraz je zasijal kakor sonce
Mt 17,1-9
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus vzel s seboj
Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza
in jih pęljal na visoko goro, na samo.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegov obraz je zasijal kakor sonce
in njegova oblačila so postala bela kakor luč.
In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija,
ki sta govorila z njim.
Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu:
»Dobro je, da smo tukaj, Gospod!
Če hočeš, postavim tu tri šotore;
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ko je še govóril, jih je obsenčil svętel oblak,
in glej, glas iz oblaka je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje;
njega poslušajte!«
Ko so učenci to zaslišali,
so padli na obraz in se zelo prestrašili.
In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel:
»Vstanite in ne bojte se!«
Ko pa so povzdignili oči,

prim. Mt 17,5

9

niso videli nikogar razen Jezusa samega.
In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:
»Nikomur ne povejte, kar ste videli,
dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«
To je Kristusov evangelij.

3. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Žejno ljudstvo v puščavi prosi vode
2 Mz 17,3-7

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
3
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Tiste dni je bilo ljudstvo v puščavi žejno
in je tako godrnjalo zoper Mojzesa:
»Zakaj si nas izpeljal iz Egipta,
da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?«
In Mojzes je vpil h Gospodu ter rekel:
»Kaj naj storim s tem ljudstvom?
Še malo in kamnáli me bodo.«
Gospod 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, stal bom pred teboj tam na skali na Hórebu.
Udari po skali in iz nje bo pritekla voda,
da bo ljudstvo môglo piti!«
Mojzes je stóril tako pred očmi Izraelovih starešin.
In dal je temu kraju ime Masa in Meríba,
ker so se Izraelovi sinovi prepirali
in preizkušali Gospoda ter rekli:
»Ali je Gospod med nami ali ne?«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 95,1-2.6-7.8-9 (R prim. 8)

Odpev: Ne zakrknite danes svojih src.
1
2
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Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko.
Odpev: Ne zakrknite danes svojih src.
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela. Odpev.

Drugo berilo: Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu
Rim 5,1-2.5-8

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom
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Bratje in sestre,
ker smo opravičeni iz vere,
živímo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost,
v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo.
Upanje pa ne osramotí,
ker je Božja ljubezen izlita v naša srca
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.
Kajti ko smo bili še slabotni,
je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne.
Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega:
morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika.
Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem,
da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
To je Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

prim. Jn 4,42.15

Gospod, ti si resnično odrešenik sveta;
daj nam žive vode, da ne bomo žejni.

Evangelij: Izvir vode, ki teče v večno življenje
Jn 4,5- 42

‡
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus prišel v samaríjsko mesto, imenovano Sihár,
blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu.
Tam je bil Jakobov studenec.
Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu.
Bilo je okrog šeste ure.
Tedaj je prišla žena iz Samaríje, da bi zajela vode.
Jezus ji je rekel:
»Daj mi piti!«
Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano.
Samarijánka mu je tedaj rekla:
»Kako vendar ti, ki si Jud,
prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam piti?«
(Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijáni.)
Jezus ji je odgovóril in rekel:
»Če bi poznala Božji dar
in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹,
bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.«
Žena mu je rekla:
»Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok.
Od kod imaš torej živo vodo?
Si mar ti večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak
in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina?«
Jezus je odvrnil in ji rekel:
»Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen.
Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen,
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ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode,
ki teče v večno življenje.«
Žena mu je rekla:
»Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna
in ne bom hodila sem zajemat.«
Rekel ji je:
»Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem!«
Žena je odgovorila in mu rekla:
»Nimam moža.«
Jezus ji je rekel:
»Dobro si rekla: ›Nimam moža‹;
kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož.
To si prav povedala.«
Žena mu je dejala:
»Gospod, vidim, da si prerok.
Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite,
da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.«
Jezus ji je rekel:
»Veruj mi, žena, da pride ura,
ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu.
Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo,
kajti odrešenje prihaja od Judov.
Pride pa ura in je že zdaj,
ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici.
Prav takih častilcev si namreč želi Oče.
Bog je duh, in tisti, ki ga častijo,
ga morajo častiti v duhu in resnici.«
Žena mu je dejala:
»Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec).
Ko pride, nam bo vse oznanil.«
Jezus ji je rekel:
»Jaz sem, ki govorim s teboj.«
Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili,
da je govóril z žensko, vendar mu nobeden ni rekel:
›Kaj bi rad od nje?‹ ali ›Zakaj govoriš z njo?‹
Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem:
»Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila.
Kaj, če je on Mesija?«
Odšli so iz mesta in se napotili k njemu.
Medtem so ga učenci prosili in govorili:
»Učitelj, jej!«
On pa jim je rekel:
»Jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate.«
Učenci so tedaj govorili med seboj:
»Mar mu je kdo prinesel jesti?«
Jezus jim je rekel:
»Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal,
in dokončam njegovo delo.
Ali ne pravite vi:
›Še štiri mesece in žetev bo tu.‹
Glejte, jaz pa vam pravim:
Povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev.
Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje,
da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec.
V tem je namreč resničen izrëk, da ›eden seje, drugi žanje‹.
Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili.
Drugi so se trudili, vi pa obirate sadove njihovega truda.«
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Veliko Samarijánov iz tistega mesta je začelo verovati vanj
zaradi žene, ki je pričevala: »Vse mi je povedal, kar sem storila.«
Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili,
naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni.
Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati.
Ženi pa so govorili:
»Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja,
kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Izvir vode, ki teče v večno življenje
Jn 4,5-15.19-26.39.40-42
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus prišel v samaríjsko mesto, imenovano Sihár,
blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu.
Tam je bil Jakobov studenec.
Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu.
Bilo je okrog šeste ure.
Tedaj je prišla žena iz Samaríje, da bi zajela vode.
Jezus ji je rekel:
»Daj mi piti!«
Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano.
Samarijánka mu je tedaj rekla:
»Kako vendar ti, ki si Jud,
prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam piti?«
(Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijáni.)
Jezus ji je odgovóril in rekel:
»Če bi poznala Božji dar
in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹,
bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.«
Žena mu je rekla:
»Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok.
Od kod imaš torej živo vodo?
Si mar ti večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak
in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina?«
Jezus je odvrnil in ji rekel:
»Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen.
Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen,
ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode,
ki teče v večno življenje.«
Žena mu je rekla:
»Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna
in ne bom hodila sem zajemat.
Vidim, da si prerok.
Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite,
da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.«
Jezus ji je rekel:
»Veruj mi, žena, da pride ura,
ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu.
Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo,
kajti odrešenje prihaja od Judov.
Pride pa ura in je že zdaj,
ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici.
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Prav takih častilcev si namreč želi Oče.
Bog je duh, in tisti, ki ga častijo,
ga morajo častiti v duhu in resnici.«
Žena mu je dejala:
»Vem, da pride Mesija (kar pomeni Maziljenec).
Ko pride, nam bo vse oznanil.«
Jezus ji je rekel:
»Jaz sem, ki govorim s teboj.«
Veliko Samarijánov iz tistega mesta je začelo verovati vanj.
Ko so prišli k njemu, so ga prosili,
naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni.
Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati.
Ženi pa so govorili:
»Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja,
kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

4. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: David je maziljen za kralja nad Izraelom
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a
Berilo iz prve Sámuelove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel Sámuelu:
»Napolni svoj rog z oljem in pojdi!
Pošiljam te k Bętlehemcu Jéseju,
kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja.«
Ko so prišli v Bětlehem in je zagledal Eliába, si je rekel:
»Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec.«
Gospod pa je rekel Sámuelu:
»Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo,
kajti odklônil sem ga.
Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek.
Človek namreč vidi, kar je pred očmi,
Gospod pa vidi v srce.«
Jése je pripęljal sedem svojih sinov pred Samuela.
Samuel pa je rekel Jéseju:
»Teh Gospod ni izvôlil.«
Potem je Samuel rekel Jéseju:
»So to vsi mladeniči?«
Jése je rekel:
»Ostal je še najmlajši. Glej, ta pase drobnico.«
Samuel je rekel Jéseju:
»Pošlji ponj in naj ga pripeljejo,
kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem!«
Poslal je ponj in ga dal pripeljati.
Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled.
Gospod je rekel:
»Vstani, mazili ga, kajti ta je!«
Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih bratov.
Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida.

To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1
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Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.
Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hôdil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

5

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

6

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus
Ef 5,8-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežánom.
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Bratje in sestre,
nekoč ste bili temă, zdaj pa ste luč v Gospodu.
Živite kot otroci luči,
kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici.
Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu!
Ne sodelujte pri jalovih delih teme,
marveč jih obsojajte.
Kar namreč oni počenjajo na skrivaj,
je že omenjati sramotno.
Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po lúči.
Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno:
»Prebúdi se, ki spiš,
in vstani od mrtvih
in razsvétlil te bo Kristus.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem
Jaz sem luč sveta, govorí Gospod.
Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.

Jn 8,12

Evangelij: Jezus odpre oči sleporojenemu
Jn 9,1-41
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka,
ki je bil slep od rojstva.
Njegovi učenci so ga vprašali:
»Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?«
Jezus je odgovóril:
»Ni grešil ne on ne njegovi starši,
ampak na njem naj se razodénejo Božja dela.
Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal.
Pride noč, ko nihče ne more delati.
Dokler sem na svetu, sem luč sveta.«
Ko je to izgovóril, je pljunil na tla in s slino narédil blato.
Pomazal mu je z blatom oči
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«
(kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.
Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili:
»Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?«
Eni so govorili: »On je,«
medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.«
Sam pa je govóril: »Jaz sem.«
Rekli so mu tedaj:
»Kako so se ti torej oči odprle?«
On pa je dejal:
»Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je narédil blato,
mi z njim pomazal oči in mi rekel:
›Pojdi v Síloo in se umij.‹
Šel sem tja, se umil in spregledal.«
Rekli so mu: »Kje je tisti?«
Dejal jim je: »Ne vem.«
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem.
Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota.
In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal.
Dejal jim je:
»Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.«
Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:
»Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.«
Drugi pa so govorili:
»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?«
In bil je razdor med njimi.
Slepemu so tedaj ponovno rekli:
»Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?«
On pa je rekel: »Prerok je.«
Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal,
dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal.
Vprašali so jih:
»Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep?
Kako, da zdaj vidi?«
Starši so odgovorili in rekli:
»Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep;
kako to, da zdaj vidi, pa ne veva,
in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva.
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Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.«
To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov;
Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar,
ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice.
Zato so njegovi starši rekli:
›Dovolj je star, njega vprašajte.‹
Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep,
in mu rekli:
»Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.«
On pa je odgovóril:
»Če je grešnik, ne vem.
Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.«
Tedaj so mu rekli:
»Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?«
Odgovóril jim je:
»Povedal sem vam že, pa niste poslušali.
Čemu hočete znova slišati?
Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?«
In ozmerjali so ga in mu rekli:
»Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci.
Mi vémo, da je Mojzesu govóril Bog;
o tem pa ne vemo, od kod je.«
Mož jim je odvrnil in rekel:
»To je res čudno, da ne véste, od kod je,
meni pa je odprl oči.
Vémo, da Bog grešnikov ne usliši.
Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo,
téga usliši.
Od vekomaj se ni slišalo,
da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči.
Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel ničesar storiti.«
Odgovorili so in mu rekli:
»Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?«
In vrgli so ga ven.
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven.
Našel ga je in mu je rekel:
»Veruješ v Sina človekovega?«
In ta je odgovóril ter rekel:
»Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«
Jezus mu je rekel:
»Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«
Tedaj je dejal:
»Verujem, Gospod,«
in se je pred njim poklonil do tal.
In Jezus je rekel:
»Za sodbo sem prišel na ta svet,
da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.«
To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli:
»Smo morda tudi mi slepi?«
Jezus jim je dejal:
»Če bi bili slepi, bi ne imeli greha.
Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.«
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus odpre oči sleporojenemu
Jn 9,1.6-9.13-17.34–38
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal človeka,
ki je bil slep od rojstva.
Pljunil je na tla in s slino narédil blato.
Pomazal mu je z blatom oči
in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«
(kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil.
Ko se je vrnil, je videl.
Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili:
»Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?«
Eni so govorili: »On je,«
medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.«
Sam pa je govóril: »Jaz sem.«
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem.
Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je bila sobota.
In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal.
Dejal jim je:
»Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.«
Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili:
»Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.«
Drugi pa so govorili:
»Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?«
In bil je razdor med njimi.
Slepemu so tedaj ponovno rekli:
»Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?«
On pa je rekel: »Prerok je.«
Odgovorili so in mu rekli:
»Ves si rôjen v grehih, pa nas boš učil?«
In vrgli so ga ven.
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven.
Našel ga je in mu je rekel:
»Veruješ v Sina človekovega?«
In ta je odgovóril ter rekel:
»Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?«
Jezus mu je rekel:
»Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.«
Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,«
in se je pred njim poklonil do tal.
Kristusov evangelij.

5. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Božji Duh nam daje življenje
Ezk 37,12-14

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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To govorí Gospod Bog:
»Glejte, jaz odprem vaše grobove,
vzdignem vas iz vaših grobóv, o moje ljudstvo,
in vas pripeljem v Izraelovo deželo.
Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove
in vas vzdignem iz vaših grobóv, o moje ljudstvo.
Svojega duha denem v vas, da boste oživeli,
in vas spet postavim na vašo zemljo.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govóril in stóril,«
govorí Gospod.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 130,1-8 (R 7b)

Odpev: Pri Gospodu je obilje rešitve.
1
2

3
4
5
6

7
8

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje. Odpev.
Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili. Odpev.
Upam v Gospoda, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo.
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro.
Odpev: Pri Gospodu je obilje rešitve.
Bolj kakor stražarji na jutro,
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Odpev.

Drugo berilo: Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, prebiva v nas
Rim 8,8-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
tisti, ki živijo po měsu, ne morejo biti všeč Bogu.
Vi pa ne živite po měsu, ampak po duhu,
če le prebiva v vas Božji Duh.
In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov.
Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha,
duh pa je življenje sámo zaradi pravičnosti.
In če prebiva v vas Duh njega, ki je obúdil od mrtvih Jezusa,
bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Jn 11,25a.26c

Jaz sem vstajenje in življenje, govorí Gospod;
kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.

Evangelij: Jezus je vstajenje in življenje
Jn 11,1-45
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je bil neki bolnik, Lazar iz Betánije,
iz vasi Marije in njene sestre Marte.
Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem
in mu obrisala noge s svojimi lasmi.
Njen brat Lazar je bil bolan.
Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo:
»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«
Ko je Jezus to slišal, je rekel:
»Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,
da bo po njej poveličan Božji Sin.«
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.
Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«
Učenci so mu dejali:
»Učitelj, pravkar so te hoteli Judje kamnáti, pa greš spet tja?«
Jezus je odgovóril:
»Ali nima dan dvanajst ur?
Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta;
če pa kdo hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči.«
To je rekel, in nato jim je dejal:
»Naš prijatelj Lazar spi, vendar grem, da ga zbudim.«
Učenci pa so mu rekli:
»Gospod, če spi, bo ozdravél.«
Jezus je govóril o njegovi smrti,
oni pa so mislili, da govori o navadnem spanju.
Tedaj jim je Jezus povedal odkrito:
»Lazar je umrl.
Zaradi vas pa se veselim, da nisem bil tam, da boste verovali.
A pojdimo k njemu!«
Tomaž, ki se je imenoval Dvojček,
je tedaj rekel součencem:
»Pojdimo še mi, da umremo z njim!«
Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu.
Betánija pa je blizu Jeruzalema,
približno petnajst stadijev od njega.
Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji,
da bi ju tolažili zaradi njunega brata.
Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;
Marija pa je sedela doma.
Marta je tedaj rekla Jezusu:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;
a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«
Jezus ji je rekel:
»Tvoj brat bo vstal.«
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Marta mu je dejala:
»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«
Jezus ji je rekel:
»Jaz sem vstajenje in življenje:
kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre;
in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Veruješ v to?«
Odgovorila mu je:
»Da, Gospod.
Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«
In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro.
Skrivaj ji je dejala:
»Učitelj je tukaj in te kliče.«
Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.
Jezus še ni prišel v vas;
še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta.
Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli,
da je Marija hitro vstala in odšla ven.
Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu,
da bi tam jokala.
Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus.
Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl.«
Ko je Jezus videl, da joka
in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo,
ga je do srca ganilo in je vzdrhtél.
In dejal je:
»Kam ste ga položili?«
Rekli so mu:
»Gospod, pridi in poglej!«
Jezus se je zjokal.
Judje so tedaj govorili:
»Glejte, kako ga je imel rad.«
Nekateri izmed njih pa so dejali:
»Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči,
tudi storiti, da bi ta ne umrl?«
Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu.
Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.
Jezus je rekel:
»Odstranite kamen!«
Marta, sestra umrlega, mu je dejala:
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«
Jezus ji je rekel:
»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo,
če boš verovala?«
Odstranili so torej kamen;
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:
»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.
Vedel sem, da me vsělej uslišiš, toda zaradi množice,
ki stoji okrog mene, 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.
Noge in roke je imel povezane s povôji
in njegov obraz je bil ovit s prtom.
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Jezus jim je rekel:
»Razvežite ga in pustíte, naj gre!«
Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril,
je začelo verovati vanj.
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus je vstajenje in življenje
Jn 11,3-7.17.20-27.33-45
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezusu sporočilo:
»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«
Ko je Jezus to slišal, je rekel:
»Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,
da bo po njej poveličan Božji Sin.«
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.
Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«
Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu.
Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;
Marija pa je sedela doma.
Marta je tedaj rekla Jezusu:
»Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl;
a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«
Jezus ji je rekel:
»Tvoj brat bo vstal.«
Marta mu je dejala:
»Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«
Jezus ji je rekel:
»Jaz sem vstajenje in življenje:
kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre;
in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Veruješ v to?«
Odgovorila mu je:
»Da, Gospod.
Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«
Jezusa je tedaj do srca ganilo in je vzdrhtél.
In dejal je:
»Kam ste ga položili?«
Rekli so mu:
»Gospod, pridi in poglej!«
Jezus se je zjokal.
Judje so tedaj govorili:
»Glejte, kako ga je imel rad.«
Nekateri izmed njih pa so dejali:
»Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči,
tudi storiti, da bi ta ne umrl?«
Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu.
Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.
Jezus je rekel:
»Odstranite kamen!«
Marta, sestra umrlega, mu je dejala:
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«
Jezus ji je rekel:
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»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?«
Odstranili so torej kamen;
Jezus pa je vzdignil oči in rekel:
»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.
Vedel sem, da me vsëlej uslišiš, toda zaradi množice,
ki stoji okrog mene, 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.
Noge in roke je imel povezane s povôji
in njegov obraz je bil ovit s prtom.
Jezus jim je rekel:
»Razvežite ga in pustíte, naj gre!«
Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril,
je začelo verovati vanj.
To je Kristusov evangelij.

CVETNA NEDELJA
PROCESIJA Z ZELENJEM
Evangelij: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu
Mt 21,1-11
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko so se Jezus in učenci približali Jeruzalemu
in prišli do Bétfage ob Oljski gori,
je Jezus poslal dva učenca
in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama,
in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej.
Odvežíta ju in ju pripeljíta k meni.
Če vama kdo kaj poreče, recíta:
›Gospod ju potrebuje, in takoj ju bo vrnil.‹ «
To pa se je zgodilo,
da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
›Povejte síonski hčeri:
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
krotak, jezdi na oslici
in na osličku, mladiču vprežne živali.‹
Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naróčil.
Pripeljala sta oslico in njenega mladiča,
položila nanju vsak svoj plašč in Jezus je sédel gor.
Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče,
drugi pa so lomili veje z dreves in jih stlali po poti.
Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:
»Hozana Davidovemu sinu!
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo:
»Kdo je to?«
Množice pa so odgovarjale:

»To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

MAŠA
Prvo berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem
(tretji spev Gospodovega služabnika)
Iz 50,4-7
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Gospod Bog mi je dal jezik učencev:
da bi znal krepiti omagujoče,
zgodaj mi zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho,
da prisluhnem kakor učenci.
Gospod Bog mi je odprl uho
in jaz se nisem upiral,
nisem se umaknil nazaj.
Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli,
svoje lice tistim, ki so mi pulíli brado.
Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki.
Gospod Bog mi pomaga,
zato se nisem dal zmesti.
Zato sem narédil svoj obraz kakor kremen,
saj sem vedel, da ne bom osramočen.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 22,8-9.17-20.23-24b (R 2a)

Odpev: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
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Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo,
kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo:
»Prepústil se je Gospodu, naj ga reši,
naj ga osvobodí, saj ima z njim veselje.« Odpev.
Tolpe psov so me obkrožíle,
drhal hudobnežev me je obkolíla.
Prebôdli so mi roke in noge,
vse svoje kosti lahko preštejem. Odpev.
Oni pa me gledajo, pasejo oči na meni.
Razdeljujejo si moja oblačila in za mojo suknjo žrebajo.
Ti pa, Gospod, ne bodi daleč!
Moja moč, hiti mi pomagat!
Odpev: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom,
sredi zbora te bom hvalil.
Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalite ga,
ves Jakobov zarod, častite ga! Odpev.

Drugo berilo: Ponižal se je, zato ga je Bog povzdignil
Flp 2,6-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.
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Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi,
se ni oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izničil,
tako da je prevzel podobo hlapca
in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek
in je sam sebe ponižal,
tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.
Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom,
da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh,
ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo,
in da vsak jezik izpove,
da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.
To je Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Flp 2,8-9

Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.
Zato ga je Bog povzdignil in mu podélil ime,
ki je nad vsakim imenom.

Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
Mt 26,14-75; 27,1-66
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju.
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Prvi dan opresnikov so prišli k Jezusu učenci in mu rekli:
»Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje?«
Dejal jim je:
»Pojdite v mesto k temu in temu in mu recíte:
›Učitelj pravi: Moj čas je blizu,
pri tebi bom obhajal veliko noč s svojimi učenci.‹ «
In učenci so storili, kakor jim je Jezus naróčil,
in pripravili velikonočno jagnje.

Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi k mizi.
Ko so jedli, je rekel:
»Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.«
22
Učenci so se silno užalostili
in mu začeli drug za drugim govoriti:
»Sem morda jaz, Gospod?«
23
On pa je odgovóril:
»Tisti, ki je z menoj pomôčil roko v skledo, me bo izdal.
24
Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem,
toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal Sina človekovega!
Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.«
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Tedaj je šel eden izmed dvanajstérih, po imenu Juda Iškarijót,
k vélikim duhovnikom in rekel:
»Kaj mi hočete dati in vam ga izdam?«
Ti pa so mu plačali trideset srebrnikov.
Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izdal.
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Tedaj jim je Jezus rekel:
vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je:
›Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede.‹
Ko pa bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo.«
Peter mu je odgovóril:
»Če se bodo vsi pohujšali nad teboj,
se jaz ne bom nikdar pohujšal.«
Jezus mu je rekel:
»Resnično, povem ti:
To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatájil.«
Peter mu je dejal:
»Tudi če bi bilo treba umreti s teboj,
te nikakor ne bom zatájil.«
Tako so govorili tudi vsi drugi učenci.
»Vi
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Juda, ki ga je nameraval izdati, je spregovóril:
sem morda jaz?«
Dejal mu je:
»Ti si rekel!«
Medtem ko so jedli,
je Jezus vzel kruh, ga blagoslôvil, razlômil,
dal učencem in rekel:
»Vzemite, jejte, to je moje telo.«
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel:
»Pijte iz njega vsi.
To je namreč moja kri zaveze,
ki se preliva za mnoge v odpuščánje grehov.
A povem vam:
Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne,
ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.«
In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
»Učitelj,
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Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsémani,
in jim rekel:
»Sédite tukaj, medtem ko pojdem tja, da bom molil.«
S seboj je vzel Petra in oba Zebedęjeva sinova.
Začel se je žalostiti in drgetati.
Tedaj jim je rekel:
»Moja duša je žalostna do smrti.
Ostaníte tukaj in bedite z menoj!«
In šel je malo naprej, padel na obraz in molil:
»Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene,
vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.«
Nato je šel k učencem in videl, da spijo.
Rekel je Petru:
»Tako torej, eno uro niste mogli ostati budni z menoj?
Ostanite budni in molíte, da ne pridete v skušnjavo!
Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
Spet drugič je šel in molil:
»Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem,
naj se zgodi tvoja volja!«
Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo,
kajti njihove oči so bile težke.
Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami.
Nato je prišel k učencem in jim rekel:
»Še vedno spite in počivate?
Glejte, približala se je ura
in Sin človekov bo izdan v roke grešnikov.
Vstaníte, pojdimo!

Glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal.«
P
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Medtem ko je še govóril,
je prišel Juda, eden izmed dvanajstérih,
in z njim velika množica z měči in kôli.
Poslali so jo véliki duhovniki in starešine ljudstva.
Izdajalec jim je dal znamenje in rekel:
»Tisti je, ki ga bom poljubil; njega primite!«
In takoj je stopil k Jezusu in rekel:
»Pozdravljen, učitelj!«
in ga poljubil.
Jezus pa mu je rekel:
»Prijatelj, po kaj si prišel?«
Tedaj so pristopíli, položili roke na Jezusa in ga prijeli.
In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko,
potegnil svoj meč, udaril po služabniku vélikega duhovnika
in mu odsekal uho.
Tedaj mu je Jezus rekel:
»Spravi meč na njegovo mesto,
kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani.
Ali misliš, da ne morem prositi svojega Očeta
in bi mi takoj dal na voljo več kot dvanajst legij angelov,
toda kako naj se potem izpolnijo Pisma,
da se mora tako zgoditi?«
Tisto uro je Jezus rekel množicam:
nad razbojnika ste prišli z męči in kôli,
da bi me prijeli.
Dan na dan sem sedél v templju in učil, pa me niste prijeli.«
Vse to pa se je zgodilo,
da so se izpolnila Pisma prerokov.
Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali.
Tisti pa, ki so Jezusa prijeli,
so ga odvedli k vélikemu duhovniku Kajfu,
kjer so se zbrali pismouki in starešine.
Peter pa je šel od daleč za njim do palače vélikega duhovnika.
Vstopil je in sédel med služabnike, da bi videl konec.

»Kakor
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Véliki duhovniki in ves véliki zbor
so iskali krivo pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili,
vendar ga niso našli, čeprav je pristopílo veliko krivih prič.
Nazadnje sta pristopila dva in rekla:
»Ta je dejal:
›Božji tempelj lahko podrem
in ga v treh dneh spet zgradim.‹ «
Tedaj je véliki duhovnik vstal in mu rekel:
»Ne boš nič odgovóril na to,
kar ta dva pričata proti tebi?«
Jezus pa je mólčal.
Véliki duhovnik mu je tedaj rekel:
»Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš,
ali si ti Mesija, Božji Sin.«
Jezus mu je dejal:
»Ti sam si rekel. Toda povem vam:
poslej boste videli Sina človekovega
sedeti na desnici Vsemogočnega in priti na oblakih neba.«
Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel:
»Bogokletje je izrekel! Kaj nam je še treba prič?
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Peter pa je sedél zunaj na dvorišču.
Neka dekla je stopila k njemu in rekla:
»Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.«
On pa je vpričo vseh tajil in govóril:
»Ne vem, kaj praviš.«
Ko je hotel skozi vrata,
ga je zagledala druga dekla in rekla tistim, ki so bili tam:
»Ta je bil z Jezusom Nazaréčanom.«
Spet je tajil, in sicer s prisego:
»Ne poznam tega človeka!«
Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli:
»Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.«
Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati:
»Ne poznam tega človeka!«
In takoj je petelin zapel.
Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus:
›Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatájil.‹
In šel je ven in se bridko zjokal.
Ko se je zdanilo,
so vsi véliki duhovniki in starešine ljudstva sklenili,
da bodo Jezusa usmrtíli.
Zvezanega so odpeljali in izročili upravitelju Pilatu.
Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal.
Vélikim duhovnikom in starešinam
je prinesel nazaj trideset srebrnikov in rekel:
»Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.«
Oni pa so rekli:
»Kaj nam mar? Ti glej!«
Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj,
se oddáljil ter odšel in se obesil.
Véliki duhovniki so pobrali srebrnike in dejali:
smemo jih dati v tempeljsko zakladnico,
ker so cena krvi.«
Posvetovali so se in zanje kupili lončarjevo njivo
za pokopališče tujcev,
zato se tista njiva do danes imenuje Njiva krvi.
Tedaj se je izpolnilo,
kar je bilo rečeno po preroku Jeremiju:
›Pobrali so trideset srebrnikov, ceno ocenjenega,
ki so ga ocenili Izraelovi sinovi,
in so jih dali za lončarjevo njivo, kakor mi je naróčil Gospod.‹
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Glejte, zdaj ste slišali bogokletje.
Kaj se vam zdi?«
Oni pa so odvrnili:
»Smrt zasluži!«
Nato so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi.
Drugi so ga udarjali in govorili:
»Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril.«
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Jezusa so postavili pred upravitelja
in upravitelj ga je vprašal:
»Si ti judovski kralj?«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš.«
Ko so ga véliki duhovniki in starešine obtoževali,
ni nič odgovóril.

O
P

13
14

15

16

17

O
P

18
19

O
P

20

21

O
M
P
O

22

P
M
P
O
P
M
P

O
P
M
P

23

24

25

26

27

28
29

M
P

30
31

Tedaj mu je Pilat rekel:
slišiš, koliko pričajo zoper tebe?«
Toda niti na eno besedo mu ni odgovóril,
tako da se je upravitelj zelo čudil.

»Ne

Ob prazniku pa je imel upravitelj navado,
da izpusti ljudstvu enega jetnika, ki so ga hoteli.
Takrat so imeli zloglasnega jetnika,
ki mu je bilo ime Barába.
Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel:
»Koga hočete, da vam izpustim:
Barába ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?«
Vedel je namreč, da so ga izdali iz nevoščljivosti.
Ko pa je sedél na sodnem stolu,
mu je njegova žena poslala sporočilo:
»Nič ne imej s tem pravičnim,
kajti nocoj sem v sanjah veliko trpela zaradi njega.«
Véliki duhovniki in starešine so pregovorili množico,
naj zahtevajo Barába, Jezusa pa dajo umoriti.
Upravitelj jim je odgovóril:
»Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim?«
»Barába,«
so rekli.
»Kaj naj torej storim z Jezusom,
ki se imenuje Kristus?«
jim je rekel Pilat.
Vsi so dejali:
»Križan naj bo!«
Rekel jim je:
»Kaj je vendar hudega storil?«
Oni pa so še bolj kričali:
»Križan naj bo!«
Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga,
ampak da hrup čedalje bolj narašča,
je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel:
»Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte!«
Vse ljudstvo je odvrnilo:
»Njegova kri naj pride na nas in na naše otroke!«
Tedaj jim je izpustil Barába,
Jezusa pa dal bičati in ga je izróčil, da bi bil križan.
Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo
in zbrali okrog njega vso četo.
Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem.
Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo
in trstiko v njegovo desnico.
Poklekováli so pred njim, ga zasmehováli in govorili:
»Pozdravljen, judovski kralj!«
In pljuvali so vanj, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi.
Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč,
ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali.

32

33

34

35
36
37

38

39

M

40

P

41

M

42

43

P

44

45
46

J
P
47

M
P

48

49

M
P

50

Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Ciréne,
ki mu je bilo ime Simon.
Prisilili so ga, da je nesel njegov križ.
Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Gólgota,
kar pomeni ›kraj lobanje‹,
so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem.
In pokusil je, a ni hotel piti.
Ko so ga križali, so si z žrebom razdelili njegova oblačila.
Sedeli so in ga tam stražíli.
Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi:
›To je Jezus, judovski kralj.‹
Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika,
eden na desni in eden na levi.
Mimoidoči so ga sramotili,
zmajevali z glavami in govorili:
»Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš,
reši samega sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!«
Podobno so ga zasmehovali tudi véliki duhovniki
s pismouki in starešinami ter govorili:
»Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti!
Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj.
Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad,
saj je rekel: ›Božji Sin sem.‹ «
Enako sta ga sramotila tudi razbojnika,
ki sta bila z njim križana.
Ob šesti uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do devete ure.
Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom:
»Elí, Elí, lemá sabahtáni?«
to je: ›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?‹
Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili:
»Ta kliče Elija.«
Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napójil s kisom,
nataknil na trstiko in mu dal piti.
Drugi pa so govorili:
»Pústi, poglejmo, če ga pride Elija rešit!«
Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil.
(Pokleknemo in ostanemo nekaj trenutkov v sveti tihoti.)
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In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje
od vrha do tal.
Zemlja se je stresla in skale so se razpočile.
Grobovi so se odprli in veliko teles svetih,
ki so zaspali, je vstalo.
Po njegovem vstajenju so šli iz grobóv in prišli v sveto mesto
ter se prikazali mnogim.
Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa,
začutili potres in videli, kar se je zgodilo,
so se silno prestrašili in govorili:
»Resnično, ta je bil Božji Sin!«
Bilo pa je tam mnogo žená, ki so gledale od daleč.
Od Galileje so spremljale Jezusa in mu stregle.
Med njimi so bile Marija Magdalena
in Marija, mati Jakobova in Jožefova,
ter mati Zebedęjevih sinov.
Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimatěje,
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Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec.
Stopil je k Pilatu in prôsil za Jezusovo telo.
Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo.
Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega platna
in polóžil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo.
K vhodu v grob je zaválil velik kamen in odšel.
Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija
in sta sedeli nasproti grobu.
Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja na praznik,
so se véliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli:
»Gospod, spomnili smo se, da je tisti slepar,
ko je bil še živ, rekel: ›Po treh dneh bom vstal.‹
Ukaži torej, naj grob zastražijo do tretjega dne,
da morda ne pridejo njegovi učenci,
ga ukradejo in ljudstvu porečejo:
›Vstal je od mrtvih.‹
In zadnja prevara bo hujša od prve.«
Pilat jim je rekel:
»Saj imate stražo. Pojdite in zastražíte, kakor veste!«
In oni so odšli, kamen zapečatili in grob zavarovali s stražo.

KRAJŠA OBLIKA: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
Mt 27,11-54
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju.
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Tisti čas so veliki duhovniki in starešine
Jezusa postavili pred upravitelja Poncija Pilata
in upravitelj ga je vprašal:
»Si ti judovski kralj?«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš.«
Ko so ga véliki duhovniki in starešine obtoževali,
ni nič odgovóril.
Tedaj mu je Pilat rekel:
»Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe?«
Toda niti na eno besedo mu ni odgovóril,
tako da se je upravitelj zelo čudil.
Ob prazniku pa je imel upravitelj navado,
da izpusti ljudstvu enega jetnika, ki so ga hoteli.
Takrat so imeli zloglasnega jetnika, ki mu je bilo ime Barába.
Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel:
»Koga hočete, da vam izpustim:
Barába ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?«
Vedel je namreč, da so ga izdali iz nevoščljivosti.
Ko pa je sedél na sodnem stolu,
mu je njegova žena poslala sporočilo:
»Nič ne imej s tem pravičnim,
kajti nocoj sem v sanjah veliko trpela zaradi njega.«
Véliki duhovniki in starešine so pregovorili množico,
naj zahtevajo Barába, Jezusa pa dajo umoriti.
Upravitelj jim je odgovóril:
»Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim?«
»Barába,«
so rekli.
»Kaj naj torej storim z Jezusom,
ki se imenuje Kristus?«

P
M
P
O
P
M
P
O
P
M
P

23

24

25

26

27

28
29

M
P

30
31

32

33

34

35
36
37

38

39

M

40

P

41

M

42

43

P

44

45
46

J
P
47

M
P

48

jim je rekel Pilat.
Vsi so dejali:
»Križan naj bo!«
Rekel jim je:
»Kaj je vendar hudega storil?«
Oni pa so še bolj kričali:
»Križan naj bo!«
Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga,
ampak da hrup čedalje bolj narašča,
je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel:
»Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte!«
Vse ljudstvo je odvrnilo:
»Njegova kri naj pride na nas in na naše otroke!«
Tedaj jim je izpustil Barába,
Jezusa pa dal bičati in ga je izróčil, da bi bil križan.
Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo
in zbrali okrog njega vso četo.
Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem.
Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo
in trstiko v njegovo desnico.
Poklekováli so pred njim, ga zasmehováli in govorili:
»Pozdravljen, judovski kralj!«
In pljuvali so vanj, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi.
Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč,
ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali.
Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Ciréne,
ki mu je bilo ime Simon.
Prisilili so ga, da je nesel njegov križ.
Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Gólgota,
kar pomeni ›kraj lobanje‹,
so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem.
In pokusil je, a ni hotel piti.
Ko so ga križali, so si z žrebom razdelili njegova oblačila.
Sedeli so in ga tam stražili.
Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi:
›To je Jezus, judovski kralj.‹
Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika,
eden na desni in eden na levi.
Mimoidoči so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili:
»Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš,
reši samega sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!«
Podobno so ga zasmehovali tudi véliki duhovniki
s pismouki in starešinami ter govorili:
»Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti!
Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj.
Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad,
saj je rekel: ›Božji Sin sem.‹«
Enako sta ga sramotila tudi razbojnika,
ki sta bila z njim križana.
Ob šesti uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do devete ure.
Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom:
»Elí, Elí, lemá sabahtáni?«
to je: ›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?‹
Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili:
»Ta kliče Elija.«
Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napójil s kisom,
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nataknil na trstiko in mu dal piti.
Drugi pa so govorili:
»Pústi, poglejmo, če ga pride Elija rešit!«
Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil.
(Pokleknemo in ostanemo nekaj trenutkov v sveti tihoti.)
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In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje
od vrha do tal.
Zemlja se je stresla in skale so se razpočile.
Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je vstalo.
Po njegovem vstajenju so šli iz grobóv in prišli v sveto mesto
ter se prikazali mnogim.
Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa,
začutili potres in videli, kar se je zgodilo,
so se silno prestrašili in govorili:
»Resnično, ta je bil Božji Sin!«

Maša te nedelje ima trojno branje, ki je zelo priporočeno, razen če pastoralni razlogi velevajo drugače. Upoštevajoč
pomembnost branja pripovedi o Gospodovem trpljenju lahko duhovnik, ki pozna naravo posameznega zbora vernikov, izbere za
branje samo eno ali drugo berilo pred evangelijem, lahko pa, če je potrebno, tudi samo pripoved o trpljenju, in to celo v krajši
obliki. To pa velja samo za maše z ljudstvom.

VELIKONOČNO TRIDNEVJE IN VELIKONOČNI ČAS
VELIKI ČETRTEK
KRIZMENA MAŠA
glej: Berila in evangeliji za delavnike

VEČERNA MAŠA
SPOMIN ZADNJE VEČERJE
Prvo berilo: Predpisi za velikonočno večerjo
2 Mz 12,1-8.11-14

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu in Áronu v egiptovski deželi:
»Ta mesec naj vam bo začetek mesecev,
naj vam bo prvi med meseci v letu!
Govorita vsej Izraelovi skupnosti in recíta:
›Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbí
po eno jagnje za očetno hišo, po eno jagnje za hišo.
Če pa je hiša premajhna za eno jagnje,
naj ga vzame skupaj s svojim sosedom,
ki je najbližji njegovi hiši po številu duš;
na jagnje štejte po tem, koliko more vsak pojesti!
Jagnje pa naj vam bo neoporečno, eno leto star samec.
Lahko ga vzamete izmed ovc ali izmed koz.
Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca!
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Potem naj ga vsa zbrana Izraelova skupnost proti večeru zakólje.
Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in naddurje hiš,
v katerih ga bodo jedli.
Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju, in nekvašeni kruh;
z grenkimi zelišči naj ga jedo.
Takole ga jejte: imejte ledja prepasana,
sandale na nogah in palico v roki; jejte ga naglo!
To je Gospodova pasha, njegov mimohod.
To noč pojdem skoz egiptovsko deželo
in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi,
od človeka do živine,
in izvršim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi.
Jaz sem Gospod.
Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, v katerih bivate:
ko zagledam kri, pojdem mimo vas;
pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo.
Ta dan naj vam bo v spomin
in praznujte ga kot Gospodov praznik;
iz roda v rod ga praznujte kot večni zakon!‹ «
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 116,12-13.15.16b-18 (R prim. 1 Kor 10,16)

Odpev: Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.
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Kaj naj povrnem Gospodu
za vse dobro, kar mi je storil?
Kelih odrešenja bom dvignil
in klical bom ime Gospodovo. Odpev.
Dragocena je v očeh Gospodovih
smrt njegovih zvestih.
Tvoj služabnik sem, sin tvoje dekle,
moje vezi si raztrgal. Odpev.
Zato ti bom daroval zahvalno daritev,
klical bom ime Gospodovo.
Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom. Odpev.

Drugo berilo: Kolikorkrat jemo ta kruh in pijemo kelih, oznanjamo
Gospodovo smrt
1 Kor 11,23-26

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
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Bratje in sestre,
jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izróčil:
Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh
in se zahvalil, ga razlômil in rekel:
»To je moje telo, ki je za vas.
To delajte v moj spomin.«
Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel:
»Ta kelih je nova zaveza v moji krvi.
Kólikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.«
Kajti kólikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih,
oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem

Jn 13,34

Novo zapoved vam dam, govorí Gospod,
da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Evangelij: Izkazal jim je ljubezen do konca
Jn 13,1-15
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Pred velikonočnim praznikom je Jezus,
ker je vedel, da je prišla njegova ura,
ko pojde s tega sveta k Očetu,
in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu,
tém izkazal ljubezen do konca.
Med večerjo je hudič Judu Iškarijótu, Símonovemu sinu,
že polóžil v srce namen, da Jezusa izda.
Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke
in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu,
je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo,
vzel platnen prt in se z njim opasal.
Nato je vlil vode v umivalnik
in začel učencem umivati noge
in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.
Prišel je k Simonu Petru.
Ta mu je rekel:
»Gospod, ti mi boš noge umival?«
Jezus je odvrnil in mu rekel:
»Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš,
a spoznal boš pozneje.«
Peter mu je rekel:
»Ne boš mi umival nog, nikoli ne!«
Jezus mu je odgovóril:
»Če te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj.«
Simon Peter mu je rekel:
»Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.«
Jezus mu je dejal:
»Kdor se je skópal, mu ni treba drugega,
kakor da si umije noge; pa je ves čist.
Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.«
Vedel je namreč, kdo ga bo izdal,
zato je rekel: »Niste vsi čisti.«
Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo,
je spet prisedel in jim rekel:
»Razumete, kaj sem vam storil?
Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹.
In prav govorite, saj to sem.
Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge,
ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge.
Zgled sem vam namreč dal,
da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam stóril.«
Kristusov evangelij.

VELIKI PETEK GOSPODOVEGA TRPLJENJA
Prvo berilo: Zaradi naših pregreh je bil ranjen
(četrti spev Gospodovega služabnika)
Iz 52,13–53,12
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Glej, moj služabnik bo imel uspeh,
povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen.
Kakor so se številni zgražali nad njim,
ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen
in njegova postava ni bila več podobna človeški,
tako bo presenetil številne narode,
kralji si bodo zatisnili usta pred njim.
Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli,
tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.
Kdo bo veroval, kar smo slišali,
nad kom se je razodela Gospodova roka?
Pognal je kakor mladika pred njim,
kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli.
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin, preizkušan v bolezni;
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.
V resnici je nosil naše bolezni,
nalóžil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za kaznovanega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
On pa je bil ranjen zaradi naših pregreh,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdrávljeni.
Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,
Gospod pa je nalóžil nanj krivdo nas vseh.
Bil je mučen, a se je uklônil in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol,
in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo,
in ne odpre svojih ust.
Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet,
kdo premišlja o njegovem rodu?
Kajti bil je odrezan od dežele živih,
kaznovan zaradi prestopka mojega ljudstva.
Dali so mu grob pri krivičnih,
gomilo pri bogatem,
čeprav ni stóril nobenega nasilja
in ni bilo zvijače v njegovih ustih.
Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo:
če dá svoje življenje v daritev za greh,
bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni,
Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki.
Za muko svoje duše bo videl luč, do sitega se je bo nagledal,
s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik
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mnoge opravičil,
njihove krivde bo nalóžil nase.
Zato mu bom mnoge dal v delež, mogočne bo delil kot plen,
ker je dal svoje življenje v smrt in bil prištet med grešnike,
nosil pa je grehe številnih in prosil za grešnike.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 31,2ab.6.12ad-13.15-17.25 (R Lk 23,46)

Odpev: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.
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K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
V tvoje roke izročam svojo dušo,
Gospod, zvesti Bog, ti si me rešil. Odpev.
Vsi moji nasprotniki me sramotijo,
tisti, ki me vidijo zunaj, zbežijo pred mano.
V srcih sem pozabljen, kakor da sem mrtev,
postal sem kakor razbita posoda. Odpev.
Gospod, jaz pa zaupam vate,
pravim: »Ti si moj Bog, v tvoji roki so moji dnevi.«
Reši me iz rok mojih sovražnikov
in vseh, ki me preganjajo. Odpev.
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
odreši me v svoji dobroti.
Bodite močni, vaše srce naj se opogumi,
vsi vi, ki pričakujete Gospoda! Odpev.

Drugo berilo: Učil se je poslušnosti in postal počelo odrešenja
Heb 4,14–16; 5,7-9

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
trdnó se držímo veroizpovedi,
ker imamo veličastnega vélikega duhovnika,
ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina.
Nimamo namreč vélikega duhovnika,
ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi,
marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem,
vendar brez greha.
Bližajmo se torej z zaupnostjo prestólu milosti,
da bomo dosegli usmiljenje in našli milost,
ki nam bo v pravem trenutku pomagala.
Kristus je namreč v dneh svojega zemeljskega življenja
daroval molitve in prošnje
z močnim vpitjem in solzami njemu,
ki bi ga mogel rešiti iz smrti,
in bil je uslišan zaradi spoštovanja do Boga.
Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naúčil poslušnosti,
dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni,
počělo večnega odrešenja.

Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Flp 2,8-9

Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.
Zato ga je Bog povzdignil in mu podélil ime,
ki je nad vsakim imenom.

Evangelij: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
Jn 18,1-19,42
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu.
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Tisti čas je Jezus s svojimi učenci odšel čez potok Cédron;
tam je bil vrt, v katerega so šli on in njegovi učenci.
Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj,
kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci.
Juda je torej vzel četo
in služabnike vélikih duhovnikov in farizejev
ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem.
Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo prišlo nadenj,
šel ven in jim dejal:
»Koga iščete?«
Odgovorili so mu:
»Jezusa Nazaréčana.«
Rekel jim je:
»Jaz sem.«
Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda.
Ko jim je rekel ›Jaz sem,‹ so stopili nazaj in padli na tla.
Spet jih je vprašal:
»Koga iščete?«
Rekli so:
»Jezusa Nazaréčana.«
Jezus je odgovoril:
»Rekel sem vam, da sem jaz.
Če torej mene iščete, pustite te, naj odidejo,«
da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal:
›Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgúbil.‹
Simon Peter pa je imel meč.
Izvlekel ga je in udaril po služabniku vélikega duhovnika
in mu odsekal desno uho;
služabniku pa je bilo ime Malh.
Tedaj je Jezus rekel Petru:
»Spravi meč v nožnico!
Ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal Oče?«
Tedaj so vojaki iz čete, poveljnik in judovski stražarji
zgrabili Jezusa in ga zvezali.
Peljali so ga najprej k Hánu; bil je namreč tast Kájfu,
ki je bil tisto leto véliki duhovnik.
Prav Kájfa pa je Judom svetoval:
›Bolje je, da en človek umre za ljudstvo.‹
Simon Peter in neki drug učenec sta šla za Jezusom.
Tisti učenec se je poznal z vélikim duhovnikom
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in je šel z Jezusom na dvorišče vélikega duhovnika,
Peter pa je ostal zunaj pri vratih.
Óni drugi učenec, ki se je poznal z vélikim duhovnikom,
je šel ven, se pogovoril z vratarico in peljal Petra noter.
Tedaj je dekla, ki je bila vratarica, rekla Petru:
»Kaj nisi tudi ti izmed učencev tega človeka?«
On je dejal:
»Nisem.«
Služabniki in stražarji so stali tam;
pripravili so žerjavico, ker je bil mraz, in se greli.
Tudi Peter je stal med njimi in se grel.
Véliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa
o njegovih učencih in njegovem nauku.
Jezus mu je odgovoril:
»Javno sem govóril pred ljudmi.
Vselej sem učil v shodnici in v templju,
kjer se shajajo vsi Judje,
na skrivnem pa nisem povedal ničesar.
Kaj vprašuješ mene?
Vprašaj tiste, ki so slišali, kaj sem jim povedal,
saj vedo, kaj sem rekel.«
Ko je Jezus to rekel,
ga je eden izmed služabnikov,
ki je stal zraven, udaril po licu in dejal:
»Tako odgovarjaš vélikemu duhovniku?«
Jezus mu je odgovoril:
»Če sem nápačno rekel, dokaži, da nápačno;
če pa prav, zakaj me tepeš?«
Nato ga je Hána zvezanega poslal
k vélikemu duhovniku Kájfu.
Simon Peter pa je stal in se grel.
Rekli so mu:
»Mar nisi tudi ti izmed njegovih učencev?«
Tajil je in rekel:
»Nisem.«
Eden izmed služabnikov vélikega duhovnika,
sorodnik tistega, ki mu je Peter odsekal uho, je dejal:
»Ali te nisem videl z njim na vrtu?«
Peter je spet zanikal;
in takoj je petelin zapel.
Od Kájfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo.
Bilo je zgodaj zjutraj.
Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali,
ampak bi smeli jesti velikonočno jagnje.
Pilat je prišel ven k njim in rekel:
»Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?«
Odgovorili so in mu rekli:
»Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili.«
Tedaj jim je Pilat dejal:
»Vzemite ga in ga sodíte po svoji postavi.«
Judje so mu rekli:
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»Mi ne smemo nikogar usmrtiti.«
S tem se je izpolnila Jezusova beseda,
s katero je napovedal, kakšne smrti bo umrl.
Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo,
poklical Jezusa in mu rekel:
»Si ti judovski kralj?«
Jezus mu je odgovóril:
»Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?«
Pilat je odvrnil:
»Sem mar Jud?
Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni.
Kaj si storil?«
Jezus je odgovóril:
»Moje kraljestvo ni od tega sveta.
Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta,
bi se moji služabniki bojevali,
da ne bi bil izročen Judom,
toda moje kraljestvo ni od tod.«
Pilat mu je rekel:
»Torej si vendarle kralj.«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš, da sem kralj.
Jaz sem se rodil in sem prišel na svet zato,
da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«
Pilat mu je rekel:
»Kaj je resnica?«
Ko je to dejal, je šel spet ven k Judom in jim rekel:
»Jaz ne najdem na njem nobene krivde.
Toda pri vas je navada,
da vam za veliko noč izpustim enega človeka.
Hočete torej, da vam izpustim judovskega kralja?«
Spet so zavpili:
»Ne tega, ampak Barába!«
Barába pa je bil razbojnik.
Tedaj je Pilat vzel Jezusa in ga dal bičati.
Vojaki so spletli iz trnja krono,
mu jo dali na glavo
in ga ogrnili s škrlatnim plaščem.
In stopali so k njemu in govorili:
»Pozdravljen, judovski kralj!«
in ga udarjali.
Pilat je šel spet ven in jim rekel:
»Glejte, pripeljem vam ga ven, da boste spoznali,
da ne najdem na njem nobene krivde.«
Jezus je torej prišel ven.
Imel je trnovo krono in škrlaten plašč.
Pilat jim je rekel:
»Glejte, človek!«
Ko so ga véliki duhovniki in služabniki videli,
so zavpili:
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»Križaj ga, križaj ga!«
Pilat jim je rekel:
»Vzemite ga vi in ga križajte,
jaz namreč ne najdem krivde na njem.«
Judje so mu odgovorili:
»Mi imamo postavo in po postavi mora umreti,
ker se je imel za Božjega Sina.«
Ko je Pilat slišal te besede, se je še bolj zbal.
Spet je šel v sodno hišo in rekel Jezusu:
»Od kod si ti?«
Jezus pa mu ni dal odgovora.
Tedaj mu je Pilat rekel:
»Z mano ne govoriš? Ne veš, da imam oblast,
da te oprostim, in oblast, da te križam?«
Jezus mu je odgovóril:
»Nobene oblasti bi ne imel nad menoj,
ko bi ti ne bilo dano od zgoraj.
Zato ima večji greh tisti, ki me je tebi izróčil.«
Odtlej se je Pilat trudil, da bi ga opróstil.
Judje pa so zavpili:
»Če tega oprostiš, nisi cesarjev prijatelj.
Vsak, kdor se ima za kralja, se upira cesarju.«
Ko je Pilat slišal te besede, je dal Jezusa pripeljati ven.
Sédel je na sodni stol na kraju,
ki se imenuje Litóstrotos, po hebrejsko Gabatá.
Bil pa je dan pripravljanja na veliko noč, okrog poldne.
In Pilat je rekel Judom:
»Glejte, vaš kralj!«
Oni pa so zavpili:
»Proč z njim, proč z njim, križaj ga!«
Pilat jim je rekel:
»Vašega kralja naj križam?«
Véliki duhovniki so odgovorili:
»Nimamo kralja razen cesarja!«
Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan.
Vzeli so torej Jezusa.
Nesel si je križ in šel proti kraju,
ki se imenuje Kraj lobanje, po hebrejsko Gólgota.
Tam so ga križali in z njim vred dva druga,
na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa.
Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ.
Napisano pa je bilo:
›Jezus Nazaréčan, judovski kralj.‹
Ta napis je bralo veliko Judov,
ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta,
in je bilo napisano hebrejsko, latinsko in grško.
Judovski véliki duhovniki so tedaj govorili Pilatu:
»Ne piši: ›Judovski kralj‹,
ampak da je on rekel: ›Judovski kralj sem.‹ «
Pilat je odvrnil:
»Kar sem napisal, sem napisal.«
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Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila
-- razdelili so jih na štiri dele,
za vsakega vojaka po en del -- in suknjo.
Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana.
Med seboj so se dogovorili:
»Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo,«
da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi:
›Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali.‹
In vojaki so to storili.
Poleg Jezusovega križa pa so stale
njegova mati in sestra njegove matere,
Marija Klopájeva in Marija Magdalena.
Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca,
katerega je ljubil, je rekel materi:
»Žena, glej, tvoj sin!«
Potem je rekel učencu:
»Glej, tvoja mati!«
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.
Ker je Jezus vedel, da je že vse izpolnjeno,
in da bi se izpolnilo Pismo, je rekel:
»Žejen sem.«
Tam je stala posoda, polna kisa.
V kis namočeno gobo so nataknili na hizóp
in mu jo podali k ustnicam.
Ko je Jezus vzel kisa, je rekel:
»Izpolnjeno je.«
In nagnil je glavo in izdihnil.
(Pokleknemo in ostanemo nekaj trenutkov v sveti tihoti.)
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Ker je bil dan pripravljanja na praznik
in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu
(kajti tisto soboto je bil velik praznik),
so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli.
Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu,
ki sta bila križana z Jezusom.
Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev,
mu niso strli nog,
ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran
in takoj je pritekla kri in voda.
Tisti, ki je videl, je pričeval
in njegovo pričevanje je resnično.
On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali.
To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo Pismo:
Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila.
In spet drugo Pismo pravi:
Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.
Potem je Jožef iz Arimatęje, ki je bil Jezusov učenec,
toda iz strahu pred Judi na skrivaj,
prosil Pilata, da bi odnesel Jezusovo telo.
In Pilat je dovôlil.
Prišel je torej in odnesel njegovo telo.
Prišel pa je tudi Nikodém,
tisti, ki je najprej ponoči prišel k Jezusu,
in prinesel okrog sto funtov zmesi mire in alóje.
Vzela sta torej Jezusovo telo
in ga z dišavami vred povila s povôji,
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kakor imajo Judje navado pokopavati.
Na kraju, kjer je bil Jezus križan, pa je bil vrt
in na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položën.
Ker je bil grob blizu,
sta zaradi judovskega dneva pripravljanja
Jezusa položila tja.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA
VELIKONOČNA VIGILIJA
Za velikonočno vigilijo je na voljo devet beril, in sicer sedem iz Stare in dve iz Nove zaveze. Če okoliščine zahtevajo, je v
posameznih primerih mogoče zmanjšati število beril. Ostati morajo vsaj tri iz Stare zaveze, le v najnujnejših primerih vsaj dve, ki
jim sledi branje pisma in evangelija. Nikoli pa ne sme odpasti berilo iz druge Mojzesove knjige o prehodu čez Rdeče morje.

Prvo berilo: Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro
1 Mz 1,1-2,2

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Zemlja pa je bila pusta in prazna,
tema se je razprostirala nad globinami
in duh Božji je vel nad vodámi.
Bog je rekel:
»Bodi svetloba!«
In nastala je svetloba.
Bog je videl, da je svetloba dobra.
In Bog je ločil svetlobo od temë.
In Bog je svetlobo imenoval dan,
temo pa je imenoval noč.
In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.
Bog je rekel:
»Bodi obők sredi vodá in naj loči vôde od vodá!«
In Bog je narédil obők in ločil vôde,
ki so bile pod obókom, od vodá nad obókom.
Zgodilo se je tako.
Bog je obők imenoval nebo.
In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan.
Bog je rekel:
»Vôde pod nebom naj se zberejo na en kraj
in prikaže naj se kôpno!«
Zgodilo se je tako.
Bog je kôpno imenoval zemljo,
zbrane vode pa je imenoval morje.
Bog je videl, da je dobro.
Nato je Bog rekel:
»Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme,
in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti!«
Zgodilo se je tako.
Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje seme,
in drevje, ki rodi na zemlji sadje s semenom po svoji vrsti.
Bog je videl, da je dobro.
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In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.
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Bog je rekel:
»Naj bodo lučí na nebesnem obóku!
Ločujejo naj dan od nočí
in naj bodo znamenja za čase, dneve in leta!
Naj svetijo na nebesnem obóku in razsvetljujejo zemljo!«
Zgodilo se je tako.
Bog je narédil dve velíki lúči:
večjo luč, ki naj gospoduje dnevu,
in manjšo luč, ki naj gospoduje nôči, ter zvezde.
Bog jih je postavil na nebesni obők,
da bi razsvetljevale zemljo.
Gospodovale naj bi dnevu in nôči
in ločevale svetlobo od temë.
Bog je videl, da je dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan.
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Bog je rekel:
»Živa bitja naj mrgolijo v vodah
in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim obókom!«
Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa bitja,
ki se gibljejo in mrgolijo v vodah, po njihovih vrstah
in vse krilate ptice, po njihovih vrstah.
Bog je videl, da je dobro.
In Bog jih je blagoslovil in rekel:
»Plodite se in množite, napolnite vse morsko vodovje!
In ptice naj se množijo na zemlji!«
In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.
Bog je rekel:
»Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah:
živino, laznino in zveri zemlje po njihovih vrstah!«
Zgodilo se je tako.
Bog je narédil zveri zemlje po njihovih vrstah,
živino po njenih vrstah
in vso laznino na zemlji po njenih vrstah.
Bog je videl, da je dobro.
Bog je rekel:
»Naredimo človeka po svoji podobi,
kot svoj lik!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba,
živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!«
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.
Bog ju je blagoslôvil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se,
napolníta zemljo in si jo podvrzíta;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu
ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«
Bog je rekel:
»Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom,
ki raste po vsej zemlji,
in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme.
Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu,
vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje,
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dajem v živež vse zelene rastline.«
Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je narédil, in glej, bilo je zelo dobro.
In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.
Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska.
Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je narédil,
in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je stóril.
Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA PRVEGA BERILA: Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro
1 Mz 1,1.26-31a

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Bog je rekel:
»Naredimo človeka po svoji podobi, kot svoj lik!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba,
živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!«
Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po Božji podobi ga je ustvaril,
moškega in žensko je ustvaril.
Bog ju je blagoslôvil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se,
napolníta zemljo in si jo podvrzíta;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu
ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«
Bog je rekel:
»Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji,
in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme.
Naj vama bo v hrano.
Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu,
vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje,
dajem v živež vse zelene rastline.«
Zgodilo se je tako.
Bog je videl vse, kar je narédil, in glej, bilo je zelo dobro.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
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Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem. Odpev.
Zemljo si postavil na njene temelje,
da se na veke vekov ne bo majála.
Z oceanom si jo pokril kakor z obleko,
nad gorami so stale vode. Odpev.
Studence pošiljaš v potoke,
ki tečejo med gorami.
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Ob njih prebivajo ptice pod nebom,
oglašajo se iz vejevja. Odpev.
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Iz svojih gornjih sob napajaš gore,
s sadom tvojih del se nasičuje zemlja.
Za živino pustiš poganjati travo,
rastlinje daješ govedu, ki pomaga človeku. Odpev.
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O Gospod, kako številna so tvoja dela,
vsa si narédil z modrostjo,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.
Slávi, moja duša, Gospoda. Odpev.

ali:
Ps 33,4-7.12-13.20.22 (R 5b)

Odpev: Zemlja je polna Gospodove dobrote.
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Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
Kakor za jezom zbira morske vode,
v zbirališča daje oceane. Odpev.
Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda,
ljudstvu, ki si ga je izbral za dediščino.
Gospod se z nebes ozira,
vidi vse človeške sinove. Odpev.
Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate.
Odpev: Zemlja je polna Gospodove dobrote.

Drugo berilo: Daritev našega očeta Abrahama
1 Mz 22,1-18

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Bog preskušal Abrahama.
Rekel mu je:
»Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
Pa je rekel:
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka,
in pojdi v deželo Moríja!
Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal!«
Abraham je vstal zgodaj zjutraj,
osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in svojega sina Izaka.
Nacepil je drv za žgalno daritev, potem pa je vstal
in odšel proti kraju, o katerem mu je govóril Bog.
Tretji dan je povzdignil oči in od daleč zagledal kraj.
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Rekel je hlapcema:
»Ostaníta tukaj z oslom,
jaz in deček pa greva tjakaj, da pomoliva.
Potem se vrneva k vama.«
Abraham je vzel drva za žgalno daritev
in jih nalóžil svojemu sinu Izaku v naročje,
v svojo roko pa je vzel ogenj in nož.
In šla sta oba skupaj.
Izak je nagovóril svojega očeta Abrahama in rekel:
»Moj oče!«
Ta je rekel:
»Kaj je, moj sin?«
Pa je odvrnil:
»Glej, ogenj in drva,
kje pa je jagnje za žgalno daritev?«
Abraham je rekel:
»Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin.«
In šla sta oba skupaj.
Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel.
Tam je Abraham sezidal oltar in razlóžil drva.
Zvezal je svojega sina Izaka in ga polóžil na oltar na drva.
Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož,
da bi zaklal svojega sina.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel:
»Abraham, Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
In je rekel:
»Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga,
saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal,
in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje.
Abraham je torej šel in vzel ovna
in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.
Zato je Abraham tisti kraj imenoval
›Gospod bo preskrbel‹,
kakor pravijo danes: ›Na gori Gospodovi bo preskrbljeno.‹
Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes
in rekel:
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod:
Ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca,
te bom zares obilno blagoslôvil
in silno namnóžil tvoje potomstvo,
kakor zvezde na nebu
in kakor pesek, ki je na morski obali.
Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov
in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji,
ker si poslušal moj glas.«
To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Daritev našega očeta Abrahama
1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Bog preskušal Abrahama.
Rekel mu je:
»Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
Pa je rekel:
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka,
in pojdi v deželo Moríja!
Tam ga daruj v žgalno daritev na gori, ki ti jo bom pokazal!«
Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel.
Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva.
Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož,
da bi zaklal svojega sina.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel:
»Abraham, Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
In je rekel:
»Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga,
saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal,
in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje.
Abraham je torej šel in vzel ovna
in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.
Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes
in rekel:
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod:
Ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca,
te bom zares obilno blagoslôvil
in silno namnóžil tvoje potomstvo,
kakor zvezde na nebu
in kakor pesek, ki je na morski obali.
Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata svojih sovražnikov
in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji,
ker si poslušal moj glas.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 16,5.8-11 (R 1)

Odpev: Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
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Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Odpev.
Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev.
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Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici. Odpev.

Tretje berilo: Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja
2 Mz 14,15-15,1

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu:
»Kaj vpiješ k meni?
Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo!
Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morje
in ga razdęli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja!
In jaz bom zakrknil sŕca Egipčanom, da pojdejo za njimi.
Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom
in vso njegovo vojsko, nad njegovimi vozovi in konjeniki.
Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod,
ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom,
nad njegovimi vozovi in konjeniki.«
Tedaj se je premaknil Božji angel,
ki je hodil pred Izraelovo vojsko, in se postavil za njimi.
In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi,
in se postavil za njimi.
Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko.
Bil je oblak in temă, vendar se je svetlikalo v noči,
in vso noč se niso približali drug drugemu.
Tedaj je Mojzes stegnil roko nad mórje
in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom
vso noč nazaj.
Iz morja je narédil suho zemljo.
In vode so se razdelile.
Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja,
vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki.
Ob jutranji straži je Gospod v ognjenem in oblačnem stebru
pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal.
Zaviral je kolesa njihovih voz
in jim tako oteževal vožnjo.
Tedaj so Egipčani rekli:
»Bežimo pred Izraelom,
kajti Gospod se bojuje zanje proti Egipčanom!«
Potem je Gospod rekel Mojzesu:
»Stegni roko nad mórje, da se vode vrnejo na Egipčane,
na njihove vozove in konjenike.«
Mojzes je stegnil roko nad morje
in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto,
medtem ko so Egipčani bežali proti njemu.
Tako je Gospod pognal Egipčane v sredo morja.
Vode so se vrnile in zagrníle vozove in konjenike
in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje.
Niti eden izmed njih ni ostal.

29

30

31

1

Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
Tako je Gospod tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov
in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju.
Ko je Izrael videl mogočno roko,
ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani,
se je ljudstvo zbalo Gospoda
in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu.
Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem.

Spev z odpevom
2 Mz 15,1-6.17-18 (R 1a)

Odpev: Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen.
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Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen;
konja in jezdeca je treščil v morje.
Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev.
To je moj Bog, zato ga bom hvalil. Odpev.
Gospod je bojevnik;
Gospod se imenuje.
Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje;
njegovi izbrani častniki so utonili v Rdečem morju. Odpev.
Zagrnili so jih valovi;
potopili so se v globočino kakor kamen.
Tvoja desnica, Gospod, se od moči sveti,
tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika. Odpev.
Popěljal jih boš in zasádil na svoji dedni gori,
na kraju, ki si ga, Gospod, pripravil sebi,
v svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke.
Gospod kraljuje na vekov veke. Odpev.

Četrto berilo:

Z večnim usmiljenjem se te je usmilil Gospod, tvoj Odrešenik

Iz 54,5-14

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Tvoj gospodar je tvoj stvarnik,
njegovo ime je Gospod nad vojskámi.
Tvoj odkupitelj je Sveti Izraelov,
imenuje se Bog vse zemlje.
Da, kakor ženo, ki je zapuščena in v duši žalostna,
te je Gospod poklical,
kakor ženo iz mladosti, ki je zavržena,
govorí tvoj Bog.
»Za kratek čas sem te zapustil,
a z velikim usmiljenjem te zberem.
V izbruhu gneva sem za hip zakril svoj obraz pred teboj,
a z večno ljubeznijo se te usmilim,«
govorí Gospod, tvoj odkupitelj.
»Ta čas je zame, kakor so bili Nóetovi dnevi:
kot sem prisegel,
da Nóetove vode ne bodo več preplavile zemlje,
tako prisegam,
da se ne bom več jezil nad teboj in ti ne bom več grozil.
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Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali,
moja milost pa se ne bo odmakníla od tebe
in moja zaveza miru se ne bo omájala,«
pravi tvoj usmiljeni, Gospod.
»O uboga, razmršena, nikoli potolažena!
Glej, sam bom položil na malto tvoje kamne,
uteméljil te bom s safíri.
Postavil ti bom nadzidke iz rubínov,
tvoja vrata iz ognjéncev
in vso tvojo ograjo iz žlahtnih kamnov.
Vsi tvoji sinovi bodo Gospodovi učenci
in velik bo mir tvojih sinov.
Utrjena boš v pravičnosti:
daleč boš od zatiranja, ne boš se ga več bala,
daleč boš od pogube, ne bo se ti več približala.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6b.11-12a.13b (R 2a)

Odpev: Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.
2
4
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Gospod, slavil te bom, ker si me rešil
in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano.
Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,
ožívil si me, zato se nisem z drugimi pogreznil v jamo. Odpev.
Pojte Gospodu, njegovi zvesti,
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje. Odpev.
Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje,
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil. Odpev.

Peto berilo: Novo življenje in večna zaveza
Iz 55,1-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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To govorí Gospod:
»O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi,
in vi, ki nimate denarja, pridite, kupíte in jejte!
Pridite, kupite brez denarja,
brez plačila vzemite vino in mleko!
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša.
Nagníte svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Vcépil vam bom večno zavezo,
Davidove dobrote, ki so zanesljive.
Glej, za pričo narodom sem ga postavil,
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za voditelja in zapovedníka narodom.
Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical,
in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi,
zaradi Gospoda, tvojega Boga,
in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je poveličal.
Iščite Gospoda, dokler se daje najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,« govorí Gospod.
»Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moja pota nad vašimi póti
in moje misli nad vašimi mislimi.
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napójil zemljo,
jo narédil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Iz 12,2-6 (R 3)

Odpev: Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
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Glej, Bog je moja rešitev, zaupam in se ne bojim,
kajti Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Odpev.
Tisti dan boste rekli:
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.
Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj bodo znana po vsej zemlji.
Zakliči ti in zavriskaj, ki prebivaš na Sionu,
ker je velik v tvoji sredi Sveti Izraelov. Odpev.

Šesto berilo: Božja modrost vodi k slavi
Bar 3,9-15.32-4,4

Berilo iz knjige preroka Baruha.
9

Poslušaj, Izrael, zapovedi življenja,
prisluhnite, da se naučite preudarnosti!
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Zakaj, Izrael, zakaj si v deželi sovražnikov,
zakaj si se postaral v tujini?
Zakaj si se omadeževal z mrliči,
zakaj si prištet med tiste, ki so v podzemlju?
Zapústil si vir modrosti.
Če bi hodil po Božji poti,
bi vekomaj prebival v miru.
Pouči se, kje je preudarnost, kje moč in kje pamet,
da obenem spoznaš, kje je dolgo in pravo življenje,
kje luč za oči in mir.
Kdo je našel njen kraj?
Kdo je stopil v njene zakladnice?
Toda on, ki vse ve, jo pozna,
odkril jo je s svojo pametjo;
on, ki je uteméljil zemljo za vekomaj,
jo je napolnil s štirinožnimi živalmi;
on, ki pošilja luč in ta odide,
ki jo pokliče nazaj in mu je s trepétom pokorna.
Zvezde sijejo na svojih stražarskih mestih in se veselijo;
pokliče jih, in mu odgovorijo: »Tukaj smo,«
in z veseljem svetijo zanj, ki jih je narédil.
To je naš Bog,
drugega z njim ne moremo primerjati.
On je iznašel vse poti vednosti
in jo je dal Jakobu, svojemu služabniku,
Izraelu, svojemu ljubemu.
Nato se je prikazala na zemlji in je prebivala med ljudmi.
To je knjiga Božjih zapovedi, postava, ki biva vekomaj,
Vsi, ki se je držijo, bodo živeli, tisti pa, ki jo zapustijo, bodo umrli.
Spreobrni se, Jakob, in se je oklęni,
hôdi proti sijaju vpričo njene luči.
Ne daj svoje slave drugemu, ne svoje prednosti tujemu narodu.
Blagor nam, Izrael, ker vemo, kaj je Bogu všeč.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 19,8-11 (R prim. Jn 6,68)

Odpev: Gospod, ti imaš besede večnega življenja.
8

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo,
nevednega dela modrega. Odpev.

9

Gospodovi ukazi so pravi,
razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna,
razsvetljuje poglede. Odpev.

10

Gospodov strah je brez madeža,
ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica,
vse so pravične. Odpev.

11

Bolj kakor zlato so zaželene,

bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke,
bolj kakor med iz satovja. Odpev.

Sedmo berilo: Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce
Ezk 36,16-17a.18-28

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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Prišla mi je Gospodova beseda, rekoč:
»Sin človekov, ko je Izraelova hiša še prebivala na svoji zemlji,
so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in s svojimi deli.
Tedaj sem izlil svoj srd nanje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi,
in zaradi malikov, s katerimi so jo oskrúnili.
Razkrópil sem jih med narode
in razsejani so bili po deželah;
po njihovem ravnanju in po njihovih delih sem jih sodil.
Ko pa so prišli k narodom, so, kamor koli so prišli,
oskrunili moje sveto ime, ker so o njih govorili:
›Gospodovo ljudstvo so, pa so morali oditi iz svoje dežele.‹
Tedaj mi je bilo žal mojega svetega imena,
ki ga je Izraelova hiša oskrunila med narodi, kamor je prišla.
Zato reci Izraelovi hiši: ›Tako govorí Gospod Bog:
Ne bom posegel zaradi vas, Izraelova hiša,
temveč zaradi svojega svetega imena,
ki ste ga oskrunili med narodi, kamor ste prišli.
Svoje véliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih
in ste ga oskrunili med njimi, bom posvétil.
Tedaj bodo narodi spoznali, da sem jaz Gospod,‹
govorí Gospod Bog,
›ko se bom v njihovih očeh izkazal svetega med vami.
Vzamem vas izmed narodov, vas zberem iz vseh dežel
in vas spet pripeljem v vašo deželo.
Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni.
Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.
Dam vam novo srce in novega duha položim v vašo notranjost.
Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce.
Svojega duha denem v vašo nótranjost
in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih,
se držali mojih odlokov in jih spolnjevali.
Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom,
in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.‹ «
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 42,3.5bc; 43,3-4 (R 2b)

Odpev: O Bog, moja duša hrepeni po tebi.
3
5

Mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu.
Kdaj bom prišel in se pokazal pred Božjim obličjem?
Stopal sem z množico, da bi prišel do božje hiše
med vriskanjem in hvalo praznične množice. Odpev.

3

Pošlji svojo luč in svojo zvestobo,
da me vodita;
me pripeljeta k tvoji sveti gori,
v tvoje bivališče. Odpev.

4

Stopil bom k božjemu oltarju,

k Bogu mojega veselja in moje radosti.
O Bog, moj Bog, hvalil te bom,
igral ti bom na citre. Odpev.
ali, kadar je krst: Iz 12 (kot po 5. berilu, str. 158)
ali: Ps 51,12-15.18-19 (R 12a)
Odpev: Čisto srce, o Bog, mi ustvari.
12
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Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi. Odpev.
Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utŕdi.
Upornike bom učil tvojih potov,
grešniki se bodo vrnili k tebi. Odpev.

18

Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral.
19
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev,
skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. Odpev.
Osmo berilo: Od mrtvih vstali Kristus ne umrje več
Rim 6,3-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
smo bili krščeni v njegovo smrt.
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt,
da bi prav tako,
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih,
tudi mi stopíli na pot novega življenja.
Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti,
bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja.
Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred,
da bi bilo telo greha uničeno
in da bi mi več ne hlapčevali grehu.
Kdor je namreč umrl, je opravičen greha.
Če pa smo s Kristusom umrli,
verujemo, da bomo z njim tudi živeli,
saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre;
smrt nad njim nima več oblasti.
Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej,
kar pa živí, živí Bogu.
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh,
a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.
Božja beseda.

Po berilu duhovnik ali pevec začne peti alelujo. Vsi jo ponovijo, nakar pojemo ali beremo spev z odpevom.

Spev z odpevom
Ps 118,1-2.16-17.22-23

Odpev: Aleluja. Aleluja. Aleluja.
1
2
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Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito. Odpev.

Evangelij: Vstal je od mrtvih in pred vami pojde v Galilejo
Mt 28,1-10

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna,
sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob.
In glej, nastal je močan potres,
kajti Gospodov angel je prišel iz nebes.
Pristopil je in odválil kamen ter sédel nanj.
Videti je bil kakor blisk
in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg.
Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali
in bili kakor mrtvi.
Angel pa je nagovóril ženi:
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega.
Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel!
Stopíta sëm in poglejta kraj, kamor so ga položili.
Hitro pojdita in povejta njegovim učencem:
›Vstal je od mrtvih!
Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹
Glejta, povedal sem vama.«
Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem
stekli sporočit njegovim učencem.
In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!«
Ónidve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili.
Tedaj jima je Jezus rekel:
»Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom,
naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.«
To je Kristusov evangelij.

DNEVNA MAŠA
Prvo berilo: Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili
Apd 10,34a.37-43
Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni je Peter spregovóril:
»Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji,
po krstu, ki ga je oznanjal Janez:
Veste o Jezusu iz Nazareta,
ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo;
hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela
in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo;
zakaj Bog je bil z njim.
Mi smo priče vsemu,
kar je storil v judovski deželi in v Jerúzalemu.
Razpeli so ga na križ in usmrtili.
Bog pa ga je obúdil tretji dan
in mu dal, da se je očitno prikazoval,
a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral,
nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih.
Nam je tudi naróčil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo,
da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih.
O njem pričujejo vsi preroki.
Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu
odpuščeni grehi.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 118,1-2.16-17.22-23 (R 24a)

Odpev: To je dan, ki ga je Gospod narédil.
ali:
Aleluja.
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Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito. Odpev.

Drugo berilo: Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus
Kol 3,1-4

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološánom.
1
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Bratje in sestre,
če ste vstali s Kristusom, íščite to, kar je zgoraj,
kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici.
Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji.
Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu.
Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje,
tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.
Poslušali smo Božjo besedo.

ali:

Drugo berilo: S Kristusom v novo življenje
1 Kor 5,6b-8

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
6
7

8

Bratje in sestre,
mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo?
Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni.
Kristus, naše velikonočno jagnje, je bil namreč žrtvovan.
Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla,
ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice.
Poslušali smo Božjo besedo.

Pesem slednica
Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil grešnike.
Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem dvobôju:
Gospod življenja je umrl,
zdaj kraljuje živ.
Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti!
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla vstalega,
angelske priče, prtič in povôje.
Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.

Aleluja

prim. 1 Kor 5,7b-8a

Aleluja. Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano,
zato obhajajmo praznik v Gospodu. Aleluja.

Evangelij: Potrebno je bilo, da je Kristus vstal od mrtvih
Jn 20,1-9

‡
1
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena
navsezgodaj, še v temi, h grobu
in je videla, da je kamen odstranjen od groba.
Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu,
ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla:
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.«
Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.
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Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel
in prvi prišel h grobu.
Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim,
in stopil v grob.
Videl je povôje, ki so ležali tam,
in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi,
a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu.
Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu;
in videl je in veroval.
Nista še namreč razumela Pisma,
da mora Gospod vstati od mrtvih.
Kristusov evangelij.

Namesto tega evangelija se lahko bere tistega od vigilije.
Pri večerni maši je lahko naslednji evangelij.

Evangelij: Jezus z učencema na poti v Emavs
Lk 24,13-35

‡

Iz svetega evangelija po Luku.

13

Glej, prav tisti dan, prvi po soboti,
sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas,
ki se imenuje Émavs
in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema.
Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo.
In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala,
se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.
Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.
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Rekel jima je:
»O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?«
Žalostna sta obstala
in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleópa,
mu je odgovóril:
»Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve,
kaj se je tam zgodilo te dni?«
»Kaj neki?« je rekel.
Dejala sta:
»To, kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom,
ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi
pred Bogom in vsem ljudstvom;
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji
dali obsoditi na smrt in križati.
Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael.
Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo.
Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst.
Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu
in niso našle njegovega telesa,
so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle,
kako so se jim prikazali angeli,
ki so povedali, da on živi.
Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse takó,
kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.«
In on jima je rekel:
»O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse,
kar so povedali preroki!
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Mar ni bilo potrebno,
da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?«
Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki
ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
Medtem so se približali vási, kamor so bili namenjeni.
On pa se je delal, kakor da gre dalje.
Silila sta ga in govorila:
»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.«
In vstopil je, da bi ostal pri njiju.
Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil,
razlomil in jima ga dal.
Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala.
On pa je izginil izpred njiju.
In rekla sta drug drugemu:
»Ali ni najino srce gorelo v nama,
ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?«
Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem
ter našla zbrane enajstére in tiste, ki so bili z njimi.
Govorili so:
»Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.«
Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti
in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
Kristusov evangelij.

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA
Prvo berilo: Družili so se med seboj in imeli vse skupno
Apd 2,42-47

Berilo iz Apostolskih del.
42
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Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu,
v lomljenju kruha in v molitvah.
Vse pa je v duši navdajal strah,
ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj.
Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno:
prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem,
kolikor je kdo potreboval.
Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju,
lomili kruh po domovih
ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem.
Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi.
Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 118,2-4.13-15.22-24 (R 1a)

Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
ali:
Aleluja.
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Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.
Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili,
a Gospod mi je pomagal. Odpev.
Gospod je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih:
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
ali:
Aleluja.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil,
radujmo se in se ga veselimo. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa prerodil za živo upanje
1 Pt 1,3-9

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa!
V svojem velikem usmiljenju
nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih
preródil za živo upanje,
za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino,
ki je v nebesih shranjena za vas,
katere Božja moč po veri varuje,
da boste dosegli odrešenje, ki čaka,
da se razodéne v poslednjem času.
Bodite tega veseli,
čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah.
Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato,
ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša.
To vam bo v hvalo, slavo in čast,
ko se bo razodël Jezus Kristus.
Njega ljúbite, čeprav ga niste videli.
Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite,
veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju,
ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 20,29

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ.
Blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali! Aleluja.

Evangelij: Čez osem dni je prišel Jezus
Jn 20,19-31

‡

Iz svetega evangelija po Janezu.
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Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam,
kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček,
pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so mu torej pripovedovali:
»Gospoda smo videli.«
On pa jim je rekel:
»Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev
in ne vtaknem prsta v rane od žebljev
in ne položim roke v njegovo stran,
nikakor ne bom veroval.«
Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sëm in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«
Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.
To je Kristusov evangelij.

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Prvo berilo: Smrt nima oblasti nad Jezusom
Apd 2,14.22-33

Berilo iz Apostolskih del.
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Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstérimi,
povzdignil glas in spregovóril:
»Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu!
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To védite in prisluhnite mojim besedam!
Jezusa Nazaréčana, ki ga je Bog pred vami potŕdil
z močmi, čudeži in znamenji,
ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste,
njega so -- prav kakor je Bog hotel in predvideval -- izročíli vam,
vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili.
Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obúdil od mrtvih;
saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim.
David namreč pravi o njem:
›Vedno sem videl pred sabo Gospoda,
na moji desnici je, da ne omahnem.
Zato se je razveselilo moje srce in vzradóstil se je moj jezik.
In v upanju bo počivalo moje meso,
ker moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu Svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
Dal si mi spoznati pota življenja,
napólnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.‹
Bratje! Dovolíte, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu:
umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami
do današnjega dne.
Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil,
da bo sad njegovih ledij posádil na njegov prestol.
Videl je v prihodnost in govóril o vstajenju Mesija,
da ni bil prepuščën podzemlju
in njegovo telo ni videlo trohnobe.
Tega Jezusa je Bog obúdil in mi vsi smo temu priče.
Bil je povišan na Božjo desnico
in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha
in tega je razlil, kakor vidite in slišite.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 16,1-2.5.7-10.11 (R prim. 11)

Odpev: Gospod, daj mi spoznati pot življenja.
ali:
Aleluja.
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Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe.«
Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo. Odpev.
Slavim Gospoda, ki mi svetúje,
tudi ponoči me moje srce opominja.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Odpev.
Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev.
Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici. Odpev.

Drugo berilo: Odrešeni smo s Kristusovo krvjo

1 Pt 1,17-21

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Preljubi,
če kličete za Očeta tistega, ki vsákogar sodi nepristransko,
le po njegovem dejanju,
preživíte v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini.
Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja,
ki ste ga podedovali od očetov,
niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato,
ampak dragocena kri Kristusa,
jagnjeta brez graje in brez madeža.
Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan,
razodél pa se je poslednji čas za vas.
Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obúdil od mrtvih
in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu.
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. Lk 24,32

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma,
vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Evangelij: Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha
Lk 24,13-35
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Iz svetega evangelija po Luku.
Glej, prav tisti dan, prvi po soboti,
sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas,
ki se imenuje Émavs
in je šestdeset stadijev oddaljena od Jerúzalema.
Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo.
In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala,
se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.
Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala.
Rekel jima je:
»O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?«
Žalostna sta obstala
in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleópa,
mu je odgovóril:
»Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve,
kaj se je tam zgodilo te dni?«
»Kaj neki?« je rekel.
Dejala sta:
»To, kar se je zgodilo z Jezusom Nazaréčanom,
ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi
pred Bogom in vsem ljudstvom;
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji
dali obsoditi na smrt in križati.
Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael.
Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo.
Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst.
Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa,
so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle,
kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi.
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Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse takó,
kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.«

25

In on jima je rekel:
»O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse,
kar so povedali preroki!
Mar ni bilo potrebno,
da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?«
Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki
ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni.
On pa se je delal, kakor da gre dalje.
Silila sta ga in govorila:
»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.«
In vstopil je, da bi ostal pri njiju.
Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil,
razlomil in jima ga dal.
Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala.
On pa je izginil izpred njiju.
In rekla sta drug drugemu:
»Ali ni najino srce gorelo v nama,
ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?«
Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem
ter našla zbrane enajstére in tiste, ki so bili z njimi.
Govorili so: »Gospod je res vstal
in se prikazal Simonu.«
Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti
in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
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Poslušali smo Kristusov evangelij.

4. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog je naredil Jezusa za Gospoda in Mesija
Apd 2,14a.36-41

Berilo iz Apostolskih del.
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Na binkoštni dan je vstal Peter z enajstérimi,
povzdignil glas in spregovóril:
»Zagotovo naj vé vsa Izraelova hiša:
tega Jezusa, ki ste ga vi križali,
je Bog narédil za Gospoda in Mesija.«
Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo.
Rekli so Petru in drugim apostolom:
»Bratje, kaj naj storimo?«
Peter jim je odgovoril:
»Spreobrníte se!
Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa
krstiti v odpuščanje svojih grehov
in prejeli boste dar Svetega Duha.
Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč,
kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.«
Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami
in jih opominjal in jim govóril:

41

»Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!«
Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti;
in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
ali:
Aleluja.
1
2
3

4

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.
Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.

5

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

6

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Obrnili smo se k pravemu pastirju
1 Pt 2,20b-25

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Preljubi,
pred Bogom je hvalevredno,
če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost.
Saj ste bili vendar za to poklicani.
Saj je tudi Kristus trpél za vas
in vam zapústil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah.
On ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih.
Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja.
Ko je trpel, ni grozil,
ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično.
Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les,
da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost.
Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni.
Kakor ovce ste namreč blodili,
zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 10,14

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod,
in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: Jezus je pastir in vrata k ovcam
Jn 10,1-10
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus:
»Resnično, resnično, povem vam:
Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata,
ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar.
Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac.
Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas
in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje.
Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi
in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas.
Za tujcem pa ne bodo šle,
ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«
Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril.
Jezus je znova spregovóril:
»Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce.
Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji,
toda ovce jih niso poslušale.
Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil;
hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo.
Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in uničuje.
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«
Kristusov evangelij.

5. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Prvi diakoni, polni Duha in modrosti
Apd 6,1-7

Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni je število učencev naraščalo.
Helenisti pa so začeli godrnjati čez Hebrejce,
češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi.
Dvanajstéri so sklicali množico učencev in rekli:
»Ni prav, da zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi.
Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož,
ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti,
in določili jih bomo za to službo!
Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju Božje besede.«
Množica je predlog soglasno sprejela.
Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha,
Filipa, Próhorja, Nikánorja, Tímona,
Parmenája in Nikolája, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohíje.
Predstavili so jih apostolom
in ti so med molitvijo položíli nanje roke.
In Božja beseda se je širila,
število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo
in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero.

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,1-2.4-5.18-19 (R 22a)

Odpev: Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.
ali:
Aleluja.
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Vriskajte, pravični, v Gospodu,
iskrenim se spodobi, da ga hvalijo;
zahvaljujte se Gospodu s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte. Odpev.
Zakaj Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.

Drugo berilo: Mi smo izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo
1 Pt 2,4-9

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Preljubi,
h Gospodu stopíte, k živemu kamnu,
ki so ga sicer ljudje zavrgli,
a je pri Bogu izbran in dragocen.
Saj ste vendar živi kamni.
Zato se vgrajujte v duhovno stavbo,
tako da boste sveto duhovništvo
in boste darovali duhovne daritve,
ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.
V Pismu namreč beremo:
›Glej, na Síonu polagam kamen,
izbran in dragocen vogelni kamen;
kdor veruje vanj, ne bo osramočen.‹
Vam torej, ki verujete, je čast,
tistim, ki ne verujejo, pa:
›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen‹
in ›kamen spotike in skala pohujšanja‹.
Ker niso pokorni besedi, se spotikajo;
in prav za to so bili postavljeni.
Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod,
ljudstvo, določeno za Božjo last,
da bi oznanjali slavna dela tistega,
ki vas je poklical iz temë v svojo čudovito luč.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 14,6

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Evangelij: Kristus je pot, resnica in življenje
Jn 14,1-12

‡
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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 veliko bivališč.
Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor?
Ko odidem in vam pripravim prostor,
bom spet prišel in vas vzel k sebi,
da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
In pot, kamor grem, poznate.«
Tomaž mu je rekel:
»Gospod, ne vemo, kam greš.
Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal:
»Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta.
Od zdaj ga poznate in videli ste ga.«
Filip mu je rekel:
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu je dejal:
»Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal?
Kdor je videl mene, je videl Očeta.
Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹
Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni?
Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe;
ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela.
Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni;
če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.
Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam,
tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal,
ker grem jaz k Očetu.«
To je Kristusov evangelij.

6. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Verni prejemajo Svetega Duha s polaganjem rok
Apd 8,5-8.14-17

Berilo iz Apostolskih del.
5
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Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samaríje
in tam oznanjal Kristusa.
Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam.
Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal:

7
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veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom,
veliko hrômih in šépavih je bilo ozdravljenih.
V mestu je zavladalo veliko veselje.
Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali,
da je Samaríja sprejela Božjo besedo;
zato so tja poslali Petra in Janeza.
Ko sta prispela tja, sta molila zanje,
da bi prejeli Svetega Duha.
Zakaj Duh še ni bil prišel na nobenega izmed njih,
bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa.
Tedaj sta nanje polagala roke
in prejemali so Svetega Duha.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 66,1-3a.4-7a.16.20 (R 1)

Odpev: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.
ali:
Aleluja.
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Vzklikajte Bogu vsi na zemlji,
pojte slavo njegovemu imenu,
slavite ga s hvalnico.
Recíte Bogu: »Kako veličastna so tvoja dela! Odpev.
Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu.«
Pridite in poglejte Božja dejanja,
čudovite reči je storil človeškim otrokom.
Rdeče morje je spremenil v kopno,
po suhem so šli čez reko Jordan;
Veseliti se hočemo njegove mogočnosti,
s svojo silnostjo vlada na veke. Odpev.
Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite,
pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši.
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve
in mi ni odtegnil svoje dobrote. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je bil umorjen po telesu, a oživljen po Duhu
1 Pt 3,15-18

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Preljubi,
Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih.
Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti,
če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.
Vendar pa odgovarjajte krotko in spoštljivo, iz dobre vesti,
da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu,
osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo.
Če že hoče Božja volja, je pač bolje,
da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del.
Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov,

in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične,
da bi vas pripęljal k Bogu.
Res je bil po měsu umorjen,
a je bil po Duhu ožívljen.
To je Božja beseda.

Aleluja

Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod,
moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Evangelij: Na Jezusovo prošnjo prejmemo Duha Tolažnika
Jn 14,15-21

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri vas vekomaj:
Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti,
ker ga ne vidi in ne pozna.
Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas.
Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam.
Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli,
ker jaz živim in živeli boste tudi vi.
Tisti dan boste spoznali,
da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.
Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi;
kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče,
in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodél.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Kjer obhajajo naslednjo nedeljo Gospodov vnebohod, je mogoče na 6. velikonočno nedeljo brati drugo berilo in evangelij 7.
velikonočne nedelje.

GOSPODOV VNEBOHOD
Prvo berilo: Vpričo njih je šel v nebo
Apd 1,1-11

Berilo iz Apostolskih del.
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V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil
do dne, ko je bil vzet v nebesa.
Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral,
dal naročila po Svetem Duhu.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi:
štirideset dni se jim je prikazoval
in jim govoril o Božjem kraljestvu.
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Ko je bil z njimi pri jedi,
jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema,
temveč naj počakajo na Očetovo obljubo,
»o kateri ste slišali od mene;
zakaj Janez je krščeval z vodo,
vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«.
Ko so bili zbrani, so ga vprašali:
»Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
Rekel jim je:
»Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke,
ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji
ter do skrajnih mej sveta.«
Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo,
glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla:
»Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 47,2-3.6-9 (R 6a)

Odpev: Bog se dviga med vzklikanjem.
ali:
Aleluja.
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Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spoštovanja vreden,
véliki kralj nad vso zemljo. Odpev.
Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.
Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte. Odpev.
Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Odpev.

Drugo berilo: Posadil ga je na svojo desnico v nebesih
Ef 1,17-23

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Bratje in sestre,
Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva,
naj vam da duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali.
On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli,
v kakšno upanje vas je poklical,
kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih,
kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas,
ki verujemo po delovanju njegove silne moči.
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To moč je uresničil v Kristusu, ko ga je obúdil od mrtvih
in ga posádil na svojo desnico v nebesih,
nad vsakršno vladarstvo in oblast,
nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime,
ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.
In vse je polóžil pod njegove noge,
njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi,
ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mt 28,19a.20b

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod.
Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Evangelij: Jezus ima vso oblast v nebesih in na zemlji
Mt 28,16-20

‡
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Konec svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro,
kamor jim je bil Jezus naročil.
Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,
nekateri pa so dvomili.
Jezus je pristopil in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in poučujte vse narode.
Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«
Kristusov evangelij.

7. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Apostoli so vztrajno in enodušno molili
Apd 1,12-14

Berilo iz Apostolskih del.
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Ko je šel Jezus v nebo,
so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska
in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta,
vrnili v Jeruzalem.
Ko so prišli v mesto,
so stopili v gornje prostore hiše,
kjer so se zadrževali Peter in Janez,
Jakob in Andrej,
Filip in Tomaž,
Bartolomëj in Matej,
Alfęjev sin Jakob in Simon Gorečnik
ter Jakobov sin Juda.
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Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami
in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 27,1.4.7-8 (R prim. 13)

Odpev: Gospodovo dobroto bom užival v deželi živih.
ali:
Aleluja.
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Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati? Odpev.
Le eno prosim Gospoda; to bi rad dosegel,
da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja,
da bi gledal Gospodovo milino,
in občudoval njegovo svetišče. Odpev.
Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,
izkaži mi milost in mi odgovôri!
O tebi govorí moje srce: »Išči njegovo obličje!«
Tvoje obličje, Gospod, hočem najti. Odpev.

Drugo berilo: Blagor njim, ki trpijo zaradi Kristusovega imena
1 Pt 4,13-16

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Preljubi,
kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju,
bodite veseli,
da se boste veselili in radovali tudi,
ko se bo razodelo njegovo veličastvo.
Blagor vam,
če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo,
saj nad vami počiva Duh slave, Božji Duh.
Nihče med vami naj ne trpi zato,
ker bi bil morilec ali tat ali hudodelec ali ovaduh.
Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram,
ampak naj v tem imenu poveličuje Boga.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Jn 14,18

Aleluja. Ne bom vas zapústil sirot, govorí Gospod,
prišel bom k vam in veselilo se bo vaše srce. Aleluja.

Evangelij: Oče bo poveličal svojega Sina
Jn 17,1-11a

‡
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal:
»Oče, prišla je ura.
Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe,
kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom,
da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal.
Večno življenje pa je v tem,
da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga,
in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.
Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo,
ki si mi ga dal, da ga opravim.
In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom,
ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet.
Razodél sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta.
Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.
Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe;
kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim.
Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe,
in verovali, da si me ti poslal.
Jaz prosim zanje.
Ne prosim za svet, temveč za tiste,
ki si mi jih dal, ker so tvoji;
in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje
in poveličan sem v njih.
Nisem več na svetu;
oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi.
Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal,
da bodo eno kakor midva.«
To je Kristusov evangelij.

BINKOŠTI
VIGILIJA
Ta berila beremo pri maši v soboto zvečer pred prvimi binkoštnimi večernicami ali po njih.

Prvo berilo: Bog je zmešal jezik vse zemlje
1 Mz 11,1-9

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Vsa zemlja je govorila en sam jezik in isto govorico.
Ko so se ljudje odpravili od vzhoda,
so našli ravnino v šinárski deželi in se tam naselili.
Rekli so drug drugemu:
»Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!«
Opeko so uporabljali namesto kamna
in zemeljsko smolo namesto malte.
Rekli so:
»Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp,
katerega vrh naj sega do neba,
in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji!«
Gospod je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp,
ki so ga postavili človeški otroci.
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In Gospod je rekel:
»Glej, eno ljudstvo so in vsi govorijo en jezik,
in to je šele začetek njihovega dela.
Zdaj jih ne bo nič več zadržalo;
kar koli bodo hoteli, bodo naredili.
Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik,
da ne bodo več razumeli govorice drug drugega!«
In Gospod jih je razkrópil od tam po vsej zemlji
in nehali so zidati mesto.
Zato se je imenovalo Babél,
ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje
in od tam jih je Gospod razkrópil po vsej zemlji.
Božja beseda.

ali:

Prvo berilo: Bog prihaja na Sinaj pred vsem ljudstvom
2 Mz 19,3-8a.16-20b
Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Mojzes stopil k Bogu.
Gospod mu je zaklical z gore in rekel:
»Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom:
›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom
in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripěljal k sebi.
Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas
in izpolnjevali mojo zavezo,
boste moja posebna lastnina med vsemi ljudstvi,
kajti moja je vsa zemlja.
Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹
To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!«
Mojzes je šel in sklical starešine ljudstva
ter jim predložil vse besede,
ki mu jih je zapovedal Gospod.
In vse ljudstvo je soglasno odgovorilo:
»Vse, kar je Gospod govóril, bomo storili.«
Ko je tretji dan nastalo jutro, je začelo grmeti in se bliskati,
težak oblak je pokrival goro in rog je močno zadonel.
Vztrepetalo je vse ljudstvo, ki je bilo v šotorišču.
Tedaj je Mojzes popěljal ljudstvo iz šotorišča Bogu naproti
in postavili so se ob vznožju gore.
Vsa Sínajska gora se je kadila,
ker je Gospod v ognju stopil nanjo;
njen dim se je dvigoval kakor dim topilne peči.
Vsa gora se je silno tresla.
In glas rogá je donel vedno močneje.
Mojzes je govóril in Bog mu je odgovarjal z gromom.
Gospod je stopil na Sínajsko goro, na vrh gore,
in poklical Mojzesa na vrh gore.
Božja beseda.

ali:

Prvo berilo: Duh oživlja mrtve kosti
Ezk 37,1-14

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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Tiste dni je prišla nadme Gospodova roka.
Gospod me je po duhu peljal ven
in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti.
Peljal me je krog in krog ob njih:
glej, bilo jih je silno veliko po dolini
in glej, zelo suhe so bile.
Rekel mi je:
»Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo?«
Rekel sem:
»Gospod Bog, ti veš!«
Tedaj mi je rekel:
»Prerokuj nad temi kostmi in jim reci:
›Suhe kosti, poslušajte Gospodovo besedo!
Tako govorí Gospod Bog tem kostem:
Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele.
S kitami vas bom obdal in dal, da bo zrastlo meso na vas.
Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod.‹ «
Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano.
Ko sem prerokoval, je nastal šum.
In glej, hrup: kosti so se približale druga drugi.
Videl sem: glej, že so bile kite na njih, zrastlo je meso
in koža se je razpela čeznje po vrhu.
Duha pa ni bilo v njih.
Tedaj mi je rekel:
»Prerokuj duhu, prerokuj, sin človekov, in reci duhu:
›Tako govorí Gospod Bog:
Od štirih vetrov pridi, duh, in dihni v te pobite, da oživijo!‹ «
Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano,
je prišel vanje duh.
Oživele so in se postavile na noge: silno velika vojska.
Rekel mi je:
»Sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša.
Glej, govorijo:
›Naše kosti so usahnile,
naše upanje je splahnelo, uničeni smo.‹
Zato prerokuj in jim reci:
›Tako govorí Gospod Bog:
Glejte, jaz odprem vaše grobove,
dvignem vas iz vaših grobóv, o moje ljudstvo,
in vas pripeljem v Izraelovo deželo.
Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove
in vas dvignem iz vaših grobóv, o moje ljudstvo.
Svojega duha vdihnem v vas, da boste oživeli,
in vas spet postavim na vašo zemljo.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govóril in stóril,
govorí Gospod.‹ «
Božja beseda.

ali:

Prvo berilo: Bog daje svojega Duha vsem
Jl 3,1-5

Berilo iz knjige preroka Joela.
1

2
3

4

5

To govorí Gospod:
»Razlil bom svojega duha na vse človeštvo
in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere,
vaši starčki bodo sanjali sanje,
vaši mladeniči bodo gledali videnja.
Tudi na hlapce in dekle bom v tistih dneh razlil svojega duha.
Dajál bom čudežna znamenja na nebu in na zemlji,
kri in ogenj in stebre dima.
Sonce se bo spremenilo v temő in luna v kri,
preden pride Gospodov dan, véliki in strašni.
Zgodilo se bo:
Vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen,
kajti na gori Sion in v Jeruzalemu bo rešitev,
kakor je rekel Gospod.
Med odrešenimi bodo tisti, ki jih bo Gospod poklical.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1-2a.24.35c.27-30 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali:
Aleluja.
1

2
24

35
27
28

29
30

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem. Odpev.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
vsa si narédil z modrostjo,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.
Slávi, moja duša, Gospoda. Odpev.
Vsa ta bitja čakajo nate,
da jim daš hrano ob pravem času.
Ko jim jo daješ, jo jemljejo,
ko odpreš svojo roko, se z dobrinami nasitijo. Odpev.
Če pa skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

Drugo berilo: Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi
Rim 8,22-27

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

22

23

24

25

26

27

Bratje in sestre,
vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje
in trpi porodne bolečine.
Pa ne samo stvarstvo:
tudi mi, ki imamo prvine Duha,
tudi mi zdihujemo sami v sebi,
ko željno pričakujemo posinóvljenje,
odrešenje svojega telesa.
Odrešeni smo bili namreč v upanju;
upanje pa, ki ga gledamo, ni več upanje
-- kdo bo namreč upal v to, kar že vidi?
Če pa upamo v to, česar ne vidimo,
to pričakujemo s potrpežljivostjo.
Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti.
Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti,
toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi.
In on, ki preiskuje sŕca, ve, kaj je mišljenje Duha,
saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.
To je Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Evangelij: Tekle bodo reke žive vode
Jn 7,37-39

‡
37

38

39

Iz svetega evangelija po Janezu.
Na zadnji, véliki dan šotorskega praznika
je Jezus vstal in zaklical:
»Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije.
Kdor véruje vame, bodo, kakor pravi Pismo,
iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.«
To je namreč govóril o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti,
ki so sprejeli vero vanj.
Duh namreč še ni prišel, ker Jezus še ni bil poveličan.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

DNEVNA MAŠA
Prvo berilo: Vsi so napolnjeni s Svetim Duhom začeli govoriti
Apd 2,1-11

Berilo iz Apostolskih del.
1
2

3

4

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar,
in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,
in nad vsakim je obstal po eden.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom

5

6

7

8
9

10

11

in začeli so govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje,
pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi.
Vsi so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?
Parti, Médijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji,
Juději in Kapadókiji, v Póntu in Aziji,
v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Ciréne,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci -- vsi jih slišimo,
kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali:
Aleluja.
1
24

29
30

31
34

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril. Odpev.
Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.
Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu. Odpev.

Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
1 Kor 12,3b-7.12-13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
3
4
5
6
7
12

13

Bratje in sestre,
nihče ne more reči: »Jezus je Gospod,« razen v Svetem Duhu.
Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.
Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov,
vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko,
tako je tudi pri Kristusu.
V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo,
naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni,
in vsi smo pili enega Duha.

Poslušali smo Božjo besedo.

Pesem slednica
Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!
Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!
Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sládko poživiš.
V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.
O, ti luč preblažena,
daj, razsvětli srca vsa
zvestih svojih vernikov.
Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.
Duši madeže izmij,
kar je súho, spet zalij
in ozdrávi rane vse!
Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vôdi vse, ki so zašli.
In sedméro vlij darov
v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.
Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.

Aleluja
Aleluja. Pridi Sveti Duh! Napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! Aleluja.

Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam
Jn 20,19-23

‡
19

Iz svetega evangelija po Janezu.
Pod noč tistega dne, prvega v tednu,
ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali,
iz strahu pred Judi zaklenjena,
je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«

20

21

22

23

In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
Tedaj jim je Jezus spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmíte Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
Kristusov evangelij.

Kjer se v ponedeljek ali celo torek po binkoštih verniki morajo ali imajo navado udeležiti se maše, se sme ponovno brati berila
binkoštne nedelje ali pa se jih vzame iz obrednika svete birme.

GOSPODOVI PRAZNIKI
MED LETOM
Nedelja po binkoštih
SVETA TROJICA
Prvo berilo: Gospod Bog je usmiljen in milostljiv
2 Mz 34,4b-6.8-9

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
4

5

6

8
9

Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sínajsko goro,
kakor mu je Gospod zapovedal,
v roko pa je vzel kamniti plošči.
Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem
ter klical ime Gospodovo.
In Gospod je šel mimo njega in klical:
»Gospod, Gospod,
usmiljeni in milostljivi Bog,
počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi.«
Tedaj je Mojzes hitro pokléknil in se priklônil do tal ter rekel:
»Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod,
naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami.
Ljudstvo je namreč trdovratno,
toda odpústi našo krivdo in naš greh
in vzemi nas za svojo lastnino!«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Dan 3,52-56 (R 52)

Odpev: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.
52

53

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvale vreden in nadvse poveličevan na veke.
Slavljeno je sveto ime tvojega veličastva,
nadvse hvale vredno in poveličevano na veke. Odpev.
Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva,
nadvse opevan in veličasten na veke.

54

Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna,
hvale vreden in nadvse poveličevan na veke.
Odpev: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.

55

Slavljen si na prestólu svojega kraljestva,
nadvse opevan in poveličevan na veke.
Slavljen si na nebesnem oboku,
opevan in poveličevan na veke. Odpev.

56

Drugo berilo: Milost Jezusa, ljubezen Očeta, občestvo Duha
2 Kor 13,11-13

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korínčanom.
11

12

13

Bratje in sestre,
veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se,
bodite istih misli, živite v miru,
pa bo Bog ljubezni in miru z vami.
Pozdravite drug drugega s svetim poljubom.
Pozdravljajo vas vsi sveti.
Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga
in občestvo Svetega Duha z vami vsemi!
Božja beseda.

Aleluja

Raz 1,8

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Evangelij: Oče je poslal Sina, da bi se svet po njem rešil
Jn 3,16-18

‡
16

17

18

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel Nikodému:
»Bog je svet tako ljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil,
ampak bi imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje, se mu ne sódi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«
To je Kristusov evangelij.

Četrtek po prazniku Svete Trojice
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Prvo berilo: Bog je dajal hrano v puščavi
5 Mz 8,2-3.14b-16a

Berilo iz pete Mojzesove knjige.

2

3

14

15

16

Mojzes je govóril ljudstvu:
»Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog,
teh štirideset let vôdil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil
in tako spoznal, kaj je v tvojem srcu,
ali boš izpolnjeval njegove zapovedi ali ne.
Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano,
ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje;
pokazati ti je hotel, da človek ne živi samo od kruha,
kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust.
Ti pa glej, da ne pozabiš Gospoda, svojega Boga,
ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti,
ki te je vodil po veliki in strašni puščavi,
kjer so strupene kače, škorpijoni
in suhi kraji, kjer ni vode;
ki ti je tôčil vodo iz kremenaste skale;
ki te je v puščavi hranil z mano,
ki je tvoji očetje niso poznali.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 147,12-15.19-20 (R 12a)

Odpev: Slávi, Jeruzalem, Gospoda!
ali:
Aleluja.
12
13
14
15

19
20

Slávi, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Síon!
Zakaj utŕdil je zapahe tvojih duri,
blagoslôvil je tvoje sinove v tvoji sredi. Odpev.
Naklanja mir tvojim mejam,
nasičuje te z najboljšo pšenico.
Svoje oznanilo pošilja na zemljo,
hitro se širi njegova beseda. Odpev.
Jakobu sporoča svoje besede,
Izraelu svoje zakone in sodbe.
Tako ni stóril nobenemu narodu;
njegove postave niso spoznali. Odpev.

Drugo berilo: Ker je kruh eden, smo mi eno telo
1 Kor 10,16-17

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
16

17

Bratje in sestre,
mar kelih zahvale, ki ga blagoslavljamo,
ni udeležba pri Kristusovi krvi?
Mar kruh, ki ga lomimo,
ni udeležba pri Kristusovem telesu?
Ker je kruh eden, smo mi, ki nas je veliko, eno telo,
ker smo vsi deležni enega kruha.
To je Božja beseda.

Pesem slednica
Ni obvezna; lahko jo beremo ali pojemo tudi samo od znaka ‡.

Hvali, Sion, Rešenika,
nam pastirja in vodnika
s himnami in pesmimi.
Naj ga hvali, kar ga hoče,
ni prehvaliti mogoče
ga v nobenih hvalnicah.
Dar posebnega češčenja:
živi kruh in vir življenja
danes nam je predložen.
Pri večerji v živi veri
bil je trumi dvanajstéri
zbranih bratov izročen.
Bodi polna, bodi glasna,
bodi mila, bodi jasna
vernih hvala in radóst.
Dan slovesni se ponavlja,
dan ustanovni se proslavlja,
kar je dana ta skrivnost.
Nov je Kralj pri tem obredu
novo jagnje v novem redu
mesto starega nam dal.
Novo pride, staro mine,
pred resnico sen izgine,
noč premaga dan svetal.
Kar tedaj je Kristus stóril,
to - učencem je govóril v moj spomin naj se vrši!
Naročilo se spolnjuje,
kruh in vino se daruje
za rešenje vseh ljudi.
Nauk dan je za kristjane,
kruh tedaj meso postane,
vino pa postane kri.
Vid in um ne izmodruje,
živa vera potrjuje:
nadnaravne so reči.
Te podobe raznolike
skrivajo reči velike
v znamenjih, a ne v stvareh.
Jed, pijača sam postane,
vendar Kristus cel ostane,
pričujoč v podobah dveh.
Kdor uživa, razdeliti
ga ne more, ne zlomiti,
celi Jezus pride vanj.
Kakor eden, tisočéri,

vsak ga prejme v isti méri,
za nikogar ni ga manj.
Dan je dobrim, dan krivičnim,
le z učinkom prav različnim:
za življenje ali smrt.
Je krivičnim v pogubljenje,
dobrim vernim pa v življenje,
dvojen, glej, je vstop odprt.
Če podoba se prelomi,
ne premišljaj in ne dvomi,
delci toliko dadó mi,
kakor v celem skrito je.
Ne deli se Božje Jagnje,
ne spreminja njega stanje,
le deli se, kar je vnanje,
notranjega znamenje.
‡ Angelska je, glejte, hrana
potnikom v popotnjo dana,
kruh resničen za kristjana,
tega ne mečímo psom.
Se v podobah označuje:
ko sin Izak se žrtvuje,
jagnje praznično daruje,
mana daje prednikom.
Ti, pastir, nas s kruhom hrani,
ti nam, Jezus, stoj ob strani,
ti nas pasi, ti nas brani,
ti nam daj med nebeščani
mesto v večnih radostih.
Ti, zaklad močí, modrosti,
tu že vir nam vse sladkosti,
sprejmi nas med svoje gósti
tudi v rajski tam blagósti
v družbi svojih blaženih!

Aleluja

Jn 6,51

Aleluja. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes, govorí Gospod.
Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj. Aleluja.

Evangelij: Jezusovo telo je resnična hrana, njegova kri je resnična pijača
Jn 6,51-58

‡
51

52

53

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel množicam:
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz,
je moje meso za življenje sveta.«
Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili:
»Kako nam more ta dati svoje meso jesti?«
Jezus jim je tedaj rekel:

54

55
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58

»Resnično, resnično, povem vam:
Če ne jeste mesa Sina človekovega
in ne pijete njegove krvi,
nimate življenja v sebi.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ima večno življenje in jaz ga bom obúdil poslednji dan.
Kajti moje meso je resnična jed
in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ostaja v meni in jaz v njem.
Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu,
tako bo tudi tisti, ki mene uživa, žível po meni.
To je kruh, ki je prišel iz nebes,
ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli:
kdor jé ta kruh, bo žível vekomaj.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Petek po drugi nedelji po binkoštih
SRCE JEZUSOVO
Prvo berilo: Gospod nas je vzljubil in izbral
5 Mz 7,6-11

Berilo iz pete Mojzesove knjige.
6

7

8

9
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Mojzes je govóril ljudstvu:
»Sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu;
Gospod, tvoj Bog, te je izbral,
da boš ljudstvo njegove osebne lastnine
izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje.
Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato,
ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstev,
saj ste najmanjši izmed vseh.
Gospod vas je marveč izpěljal z močno roko
in vas rešil iz hiše sužnosti,
iz roke egiptovskega kralja faraona zato,
ker vas ljubi in hoče držati prisego,
ki jo je dal vašim očetom.
Vedi torej, da je Gospod, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog,
ki ohranja zavezo in dobroto tistim,
ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi,
do tisočega rodu,
toda tistemu, kateri ga sovraži,
pri priči povrne s tem, tako da ga uniči;
ne daje odloga tistemu, kateri ga sovraži,
v njegov obraz mu poplača.
Zato izpolnjuj zapoved, zakone in odloke,
ki ti jih danes zapovedujem izpolnjevati!
To je Božja beseda.

SPEV Z ODPEVOM
Ps 103,1-4.6-8.10 (R prim. 17)

Odpev: Gospodova dobrota traja vekomaj.
1
2

3
4

6
7

8
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Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.
On odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
te krona z dobroto in usmiljenjem. Odpev.
Vsa Gospodova dela so pravična,
zatiranim deli pravico.
Mojzesu je dal spoznati svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas je prvi vzljubil
1 Jn 4,7-16

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
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Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga
in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna.
Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen.
Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem,
da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina,
da bi živeli po njem.
Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga.
On nas je vzljubil
in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe.
Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil,
smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj.
Boga ni nikoli nihče videl.
Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas
in je njegova ljubezen v nas popolna.
Po tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas:
dal nam je od svojega Duha.
In mi smo ga gledali in pričujemo,
da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta.
Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin,
ostaja Bog v njem in on v Bogu.
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas,
in verujemo vanjo.
Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni,
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja
Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govorí Gospod,
in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

Mt 11,29

Evangelij: Jezus je krotak in ponižen
Mt 11,25-30

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel:
»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim.
Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.
Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta,
in nihče ne pozna Očeta, razen Sina
in tistega, komur hoče Sin razodeti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vam bom dal počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite se od mene,
ker sem krotak in v srcu ponižen,
in našli boste počitek svojim dušam;
kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Kristusov evangelij.

ČAS MED LETOM
Na prvo navadno nedeljo je praznik Jezusovega krsta.

2. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Odrešenik je luč narodom
Iz 49,3.5-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
3
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6

Gospod mi je rekel:
»Ti si moj služabnik, Izrael, v tebi se bom poveličal.«
Zdaj pa govorí Gospod,
ki me je v materinem telesu upodóbil za svojega služabnika,
da bi Jakoba pripěljal spet k njemu
in Izraela zbral pri njem.
Tako sem bil počaščën v Gospodovih očeh
in moj Bog je bil moja moč.
Rekel je:
»Premalo je, da kot moj služabnik
vzpostaviš le Jakobove rodove
in privedeš nazaj Izraelove réšence.
Zato sem te postavil za luč narodom,
da boš moje odrešenje do konca zemlje.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 40,2.4ab.7-10 (R prim. 8-9)

Odpev: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.
2
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Trdno sem upal v Gospoda,
sklônil se je k meni in uslišal moje klicanje.
V usta mi je polóžil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu. Odpev.
Nad klavnimi in jedilnimi daritvami nisi imel veselja,
odprl pa si mi ušesa.
Žgalnih daritev in daritev za greh nisi terjal.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam.«
Odpev: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni:
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje,
tvoja postava je v mojem srcu.« Odpev.
Oznanjeval sem pravičnost v vélikem zboru;
Gospod, ti veš, da svojih ustnic ne zadržujem.
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu,
o tvoji zvestôbi in pomôči sem govóril. Odpev.

Drugo berilo: Milost vam od Očeta in Sina
1 Kor 1,1-3

Začetek prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
1
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Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa,
in brat Sostén
Božji Cerkvi, ki je v Korintu,
posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim in svetim,
z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa,
kjersibodi, na svojem ali našem kraju:
milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in Gospoda Jezusa Kristusa.
To je Božja beseda.

Aleluja

Jn 1,14a.12a

Aleluja. In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci. Aleluja.

Evangelij: Jagnje Božje odjemlje greh sveta
Jn 1,29-34

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa,
da prihaja 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,
kajti bil je prej kakor jaz.
In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel
in krščujem z vodo, da se on razodéne Izraelu.«
In Janez je izpričal:
»Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob
in ostal nad njim.
In jaz ga nisem poznal;
tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel:
›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim,
tisti krščuje s Svetim Duhom.‹
In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

3. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: V poganski Galileji je ljudstvo zagledalo veliko luč
Iz 8,23b; 9,1-3

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
23
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V preteklih časih je Gospod ponižal
Zábulonovo deželo in Neftálijevo deželo,
v prihodnjih časih pa bo povzdignil pot ob morju,
Transjordanijo, pogansko Galilejo.
Ljudstvo, ki je hodilo v temí,
je zagledalo velíko luč,
nad prebivalci v deželi smrtne sence
je zasijala svetloba.
Zbúdil si silno radost,
narédil si veliko veselje.
Veselijo se pred teboj,
kakor se veselijo ob žetvi,
kakor se radujejo, ko delijo plén.

3

Kajti jarem njegovega bremena
in palico na njegovem hrbtu,
šibo njegovega priganjača
si zlômil kot na dan Midjáncev.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 27,1.4.13-14 (R 1a)

Odpev: Gospod je moja luč in moja rešitev.
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Gospod je moja luč in moja rešitev,
kóga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati? Odpev.
Le eno prosim Gospoda; to bi rad dosegel,
da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja,
da bi gledal Gospodovo milino,
in občudoval njegovo svetišče. Odpev.
Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen
tvoje srce naj se okrepí, upaj v Gospoda. Odpev.

Drugo berilo: Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij
1 Kor 1,10-13.17

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
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Bratje, rotim vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa:
vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij.
Med seboj se dopolnjujte v istem duhu in istem mišljenju.
Hlóini domači so mi namreč sporočili o vas, bratje moji,
da se prepirate.
V mislih imam to, da ta ali oni izmed vas pravi:
»Jaz sem Pavlov, jaz Apólov, jaz Kéfov, jaz pa Kristusov.«
Mar je Kristus razdeljen?
Mar je bil Pavel križan za vas?
Mar ste bili krščeni v Pavlovo ime?
Kristus me namreč ni poslal krščevat,
ampak oznanjat evangelij,
in sicer ne z modrostjo besede,
da Kristusov križ ne izgubi moči.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

prim. Mt 4,23

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Evangelij: Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo
Mt 4,12-23
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo,
se je umaknil v Galilejo.
Zapústil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu,
ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrájini,
da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
›Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo velíko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasijala svetloba.‹
Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:
»Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata:
Simona, ki se je imenoval Peter,
in njegovega brata Andreja.
Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.
Rekel jima je:
»Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata:
Jakoba, Zebedęjevega sina, in njegovega brata Janeza,
ki sta s svojim očetom Zebedęjem v čolnu popravljala mreže.
Poklical ju je in onadva sta takoj pustila čoln in očeta
ter šla za njim.
Jezus je hodil po vsej Galileji.
Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.
Ozdravljal je vsakovrstne bolezni
in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo
Mt 4,12-17

‡

Iz svetega evangelija po Mateju.
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Ko je Jezus slišal, da so Janeza vrgli v ječo,
se je umaknil v Galilejo.
Zapústil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu,
ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrájini,
da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
›Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja!
Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo velíko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasijala svetloba.‹
Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti:
»Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«
Kristusov evangelij.

4. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog bo ohranil ponižno in ubogo ljudstvo
Sof 2,3; 3,12–13

Berilo iz knjige preroka Sofoníja.
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Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki izpolnjujete njegove odlóke.
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete na dan Gospodove jeze.
Gospod govorí:
»V tvoji sredi, Jeruzalem, bom ohranil ljudstvo, ponižno in ubogo,
ki bo zaupalo v Gospodovo ime.
Oni, Izraelov ostanek, ne bodo delali krivice in ne govorili laži.
V njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika,
kajti pasli bodo in počivali in nihče jih ne bo strašil.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 146,6c-10 (R Mt 5,3a)

Odpev: Blagor ubogim v duhu.
ali: Aleluja.
6
7

Gospod varuje zvestobo na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,

Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.
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Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce. Odpev.
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Bog je izvolil, kar je v očeh sveta slabotno
1 Kor 1,26-31

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
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Glejte, bratje, kakšni ste poklicani!
Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih,
ni vas veliko plemenitih po rodu.
Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno,
da bi osramótil modre.
Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno,
da bi osramótil tisto, kar je močno.
Bog si je izbral tisto,
kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano,
tisto, kar ne biva, da bi izničil to, kar biva,
da se pred Bogom ne bi ponašal noben človek.
Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu,
ki je za nas postal
modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odrešenje,
da bi se -- kakor je pisano -tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.
Božja beseda.

Aleluja

Mt 5,12a

Aleluja. Veselite in radujte se,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Evangelij: Blagor ubogim v duhu
Mt 5,1-12a

‡
1

Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro.
Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu.

2

Odprl je usta in jih učil:

3

»Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam,
kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali
in vse húdo o vas lažnivo govorili.
Veselite in radujte se,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
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To je Kristusov evangelij.

5. NAVADNA NEDELJA
PRVO BERILO: Luč pravičnega napoči kot zarja
Iz 58,7–10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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To govorí Gospod:
»Daj lačnemu svoj kruh
in pripelji uboge brezdomce v svojo hišo.
Kadar vidiš nagega, ga obleci,
in ne potuhni se pred svojim rojakom?
Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč
in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo.
Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost
in Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža.
Tedaj boš klical in Gospod bo odgovóril,
stokal boš in bo rekel: ›Tukaj sem!‹
Če odpraviš zatiranje iz svoje srede,

10

kazanje s prstom in varljivo govorjenje,
če daješ lačnemu, kar imaš sam rad,
in reveža nasitiš,
bo vzšla v temi tvoja luč
in tvoja temina bo kakor poldan.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 112,4-9 (R 4a)

Odpev:
ali:
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V temi zasije luč poštenim.
Aleluja.

V temi zasije luč poštenim:
milost, usmiljenje in pravičnost.
Dobro je možu, ki je milostljiv in posoja,
ki svoje reči ureja pravično. Odpev.
Zakaj na veke ne bo omahnil,
pravični bo ostal v večnem spominu.
Ne ustraši se hude novice,
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.
Odpev: V temi zasije luč poštenim.
ali:
Aleluja.
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
dokler ne premaga svojih nasprotnikov.
Darežljivo daruje ubogim,
njegova pravičnost ostane na veke. Odpev.

Drugo berilo: Apostol oznanja križanega Kristusa
1 Kor 2,1-5

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.

1

2

3
4

5

Bratje in sestre,
ko sem prišel k vam, nisem prišel zato,
da bi vam z vzvišenostjo besede ali modrosti
oznanjal Božjo skrivnost.
Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega
kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega.
Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepétu.
Moja beseda in moje oznanilo
nista bila v prepričevalnih besedah modrosti,
temveč sta se izkazala Duh in moč,
zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti,
ampak na Božji môči.

To je Božja beseda.

Aleluja

Jn 8,12

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govorí Gospod.
Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Evangelij: Vi ste luč sveta
Mt 5,13-16

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vi ste sol zemlje.
Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí?
Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo.
Vi ste luč sveta.
Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.
Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik,
temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši.
Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi,
da bodo videli vaša dobra dela
in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

6. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog nikomur ni dovolil grešiti
Sir 15,15-20

Berilo iz Sírahove knjige.
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Če hočeš, boš izpolnjeval zapovedi.
Zvestobo ohraniti je stvar tvoje dobre volje.
Predte je polóžil ogenj in vodo,
roko boš iztegnil, po čemer boš hotel.
Pred ljudmi sta življenje in smrt
in kar bo komu po volji, mu bo dano.
Zakaj velika je Gospodova modrost,
Gospod je silen v mogočnosti in vidi vse.
Njegove oči zrejo na tiste, ki se ga bojijo,
pozna vsako človekovo dejanje.
Nikomur ni ukazal, naj bo brezbožen,

nikomur ni dovôlil grešiti.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 (R 1)

Odpev: Blagor njim, ki hodijo v Gospodovi postavi.
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Blagor njim, katerih pot je popolna,
ki hodijo v Gospodovi postavi.
Blagor njim, ki ohranjajo njegova pričevanja,
ki ga z vsem srcem iščejo. Odpev.
Ti si razglásil svoje ukaze,
da bi se jih natančno držali.
O da bi bile moje poti trdne
v izpolnjevanju tvojih zakonov! Odpev.
Gospod, stôri dobro svojemu služabniku,
žível bom in izpolnjeval tvojo besedo.
Odpri mi oči, da bom gledal
čudovita dela tvoje postave. Odpev.
Úči me, Gospod, pota svojih zakonov,
čuval jih bom do konca.
Daj mi razumnost, da bom ohranjal tvojo postavo,
varoval jo bom z vsem srcem. Odpev.

Drugo berilo: Modrost je Bog vnaprej določil za naše poveličanje
1 Kor 2,6-10

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
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Bratje in sestre,
modrost oznanjamo med popolnimi.
Toda ne modrosti tega sveta,
tudi ne modrosti voditeljev tega sveta.
Ti so minljivi.
Mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti, tisto prikrito,
ki jo je Bog pred veki vnaprej določil za naše poveličanje.
Te ni spoznal noben mogočnik tega sveta.
Kajti ko bi jo bili spoznali,
Gospoda veličastva pač ne bi bili križali.
Kakor je pisano:
Česar oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo,
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to nam je Bog razodel po Duhu.
Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

prim. Mt 11,25

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Jezus dopolnjuje postavo
Mt 5,17-37

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke;
ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel.
Resnično, povem vam:
Dokler ne preideta nebo in zemlja,
ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave,
preden se vse ne zgodí.
Kdor bo torej kŕšil eno od teh,
pa čeprav najmanjših zapovedi
in bo tako ljudi učil,
bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil,
bo velik v nebeškem kraljestvu.
Kajti povem vam:
Če vaša pravičnost ne bo večja
kakor pravičnost pismoukov in farizejev,
ne pridete v nebeško kraljestvo.
Slišali ste, da je bilo starim rečeno:
›Ne ubijaj!
Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.‹
Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče.
Kdor pa reče bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred véliki zbor;
in kdor mu reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj!
Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš,
da ima tvoj brat kaj proti tebi,
pústi dar tam pred oltarjem,
pojdi in se najprej spravi z bratom,
potem pa se vrni in daruj svoj dar.
Spravi se hitro s svojim nasprotnikom,
dokler si z njim še na poti,
da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku,
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da te vrže v ječo.
Resnično, povem ti:
Ne prideš od tam,
dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.
Slišali ste, da je bilo rečeno:
›Ne prešuštvuj!‹
Jaz pa vam pravim:
Kdor koli s poželenjem gleda žensko,
je v srcu že prešuštvoval z njo.
Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe;
kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa,
kakor da bi bilo vse tvoje telo vrženo v pekel.
In če te desna roka pohujšuje,
jo odsekaj in vrzi od sebe,
kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa,
kakor da bi vse tvoje telo prišlo v pekel.
Rečeno je bilo:
›Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list.‹
Jaz pa vam pravim:
Kdor se loči od svoje žene, razen če zveza ni bila zakonita,
je kriv, da ona prešuštvuje.
In kdor se z ločeno ožéni, prešuštvuje.
Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno:
›Ne prisegaj po krivem; izpolni pa,
kar si prisegel Gospodu!‹
Jaz pa vam pravim:
Sploh ne prisegajte!
Ne pri nebu, ker je Božji prestol,
ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog,
ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega kralja.
Tudi pri svoji glavi ne prisegaj,
ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.
Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹;
kar je več kot to, je od hudega.«
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus dopolnjuje postavo
Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Povem vam:
Če vaša pravičnost ne bo večja

kakor pravičnost pismoukov in farizejev,
ne pridete v nebeško kraljestvo.
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Slišali ste, da je bilo starim rečeno:
›Ne ubijaj!
Kdor pa koga ubije, pride pred sodišče.‹
Jaz pa vam pravim:
Vsak, kdor se jezi na svojega brata,
zasluži, da pride pred sodišče.
Slišali ste, da je bilo rečeno:
›Ne prešuštvuj!‹
Jaz pa vam pravim:
Kdor koli s poželenjem gleda žensko,
je v srcu že prešuštvoval z njo.
Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno:
›Ne prisegaj po krivem;
izpolni pa, kar si prisegel Gospodu!‹
Jaz pa vam pravim:
Sploh ne prisegajte!
Vaš ›da‹ naj bo ›da‹, in vaš ›ne‹ naj bo ›ne‹;
kar je več kot to, je od hudega.«
Kristusov evangelij.

7. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Zapoved ljubezni do bližnjega
3 Mz 19,1-2.17-18
Berilo iz tretje Mojzesove knjige.
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Gospod je spregovóril Mojzesu in rekel:
»Govôri vsej skupnosti Izraelovih sinov in jim reci:
›Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet.
Ne sovraži svojega brata v svojem srcu;
odkrito posvári svojega bližnjega,
da si zaradi njega ne nakoplješ greha!
Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva,
temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe;
jaz sem Gospod.‹ «
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.8.10.12-13 (R 8a)

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.
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Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.
Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
Iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi. Odpev.
Kakor je vzhod oddaljen od zahóda,
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo.
Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.

Drugo berilo: Mi smo Kristusovi, Kristus pa Božji
1 Kor 3,16-23

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom

16

17

18

19

20

21

22

Bratje in sestre,
mar ne veste, da ste Božji tempelj
in da Božji Duh prebiva v vas?
Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega.
Božji tempelj je namreč svet in to ste vi.
Nihče naj se ne vara!
Če kdo izmed vas misli, da je moder v tem svetu,
naj postane nespameten, da bo moder,
kajti modrost tega sveta je pri Bogu norost.
Zapisano je namreč:
›Modre ujame v njihovi prekanjenosti,‹
in spet: ›Gospod pozna misli modrih;
ve, da so prazne.‹
Zato naj se nihče ne ponaša z ljudmi!
Vse je namreč vaše:
Pavel, Apólo, Kéfa,
svet, življenje in smrt,
sedanjost in prihodnost.
Vse je vaše,
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vi Kristusovi, Kristus pa Božji.
Božja beseda.

Aleluja

1 Jn 2,5

Aleluja. V tistem, ki se drži Kristusove besede,
je Božja ljubezen resnično popolna. Aleluja.

Evangelij: Kristus naroča ljubiti sovražnike
Mt 5,38-48
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Slišali ste, da je bilo rečeno:
›Oko za oko in zob za zob.‹
Jaz pa vam pravim:
Ne upirajte se hudobnežu,
ampak če te kdo udari po desnem licu,
mu nastavi še levo.
In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko,
mu pusti še plašč.
In če te kdo sili eno miljo daleč,
pojdi z njim dve.
Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe,
mu ne pokaži hrbta.
Slišali ste, da je bilo rečeno:
›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹
Jaz pa vam pravim:
Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo,
da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih.
On namreč daje svojemu soncu,
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi,
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.
Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas,
kakšno plačilo vas čaka?
Mar tega ne delajo tudi cestninarji?
In če pozdravljate le svoje brate,
kaj delate posebnega?
Mar tega ne delajo tudi pogani?
Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«
To je Kristusov evangelij.

8. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Gospod ne pozabi nikogar
Iz 49,14-15

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Hči síonska pravi:
»Zapústil me je Gospod,
Gospod je name pozabil.«
»Mar žena pozabi svojega otročiča
in se ne usmili otroka svojega telesa?
A tudi če bi ona pozabila,
jaz te ne bom pozabil,«
govorí Gospod.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 62,2-3.6-9b (R 6a)

Odpev: Le pri Bogu se umíri, moja duša!
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Le v Bogu se spočije moja duša,
le od njega mi prihaja rešitev.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava je, nikoli ne bom omahnil. Odpev.
Le pri Bogu se umíri, moja duša!
kajti v njem je vse moje upanje.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava je, zato ne bom omahnil. Odpev.
Pri Bogu je moja rešitev in moja slava,
on je moja moč, moje zavetje je v Bogu.
Zaupajte vanj ob vsakem času, o Božje ljudstvo,
pred njim odprite svoja srca. Odpev.

Drugo berilo: Bog bo razodel misli naših src
1 Kor 4,1-5

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
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Bratje in sestre,
imejte nas za Kristusove služabnike,
za oskrbnike Božjih skrivnosti.
Seveda, od oskrbnikov se zahteva, da so zanesljivi.
Meni pa je prav malo mar,
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če meni sodite vi ali kakšno človeško sodišče.
Seveda pa tudi jaz ne sodim sebi.
Ne zavedam se sicer nobene krivde.
Vendar zato še nisem opravičen.
Sodi mi namreč Gospod.
Ne sodíte torej pred časom, preden pride Gospod,
ki bo tudi osvétlil, kar je skrito v temi,
in razkril naméne src.
Tedaj bo vsak prejel od Boga priznanje.
To je Božja beseda.

Aleluja

Heb 4,12

Aleluja. Božja beseda je živa in dejavna
ter presoja vzgibe in misli srca. Aleluja.

Evangelij: Kristus svari pred zaskrbljenostjo
Mt 6,24-34
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Nihče ne more služiti dvema gospodarjema:
ali bo enega sovražil in drugega ljubil,
ali pa se bo enega dŕžal in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu in mámonu.
Zato vam pravim:
Ne bodite v skrbeh za svoje življenje,
kaj boste jedli ali kaj boste pili,
in ne za svoje telo, kaj boste oblekli.
Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka?
Poglejte ptice neba!
Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice,
in vendar jih vaš nebeški Oče hrani.
Ali niste vi več vredni kot one?
Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo
podaljšati svoje življenje za en sam komolec?
In za obleko, kaj ste v skrbeh?
Poučite se od lilij na polju, kako rastejo.
Ne trudijo se in ne predejo,
toda povem vam:
Še Salomon v vsem svojem veličastvu
ni bil oblečen kakor ena izmed njih.
Če pa Bog tako obláči travo,
ki je danes na polju, jutri pa jo vržejo v peč,

mar ne bo mnogo bolj obláčil vas, maloverni?
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Ne bodite torej v skrbeh in ne govorite:
›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹
Po vsem tem sprašujejo pogani.
Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete.
Íščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost
in vse to vam bo navrženo.
Ne bodite v skrbeh za jutri,
kajti jutrišnji dan bo prinesel svoje skrbi.
Dovolj je dnevu njegova lastna teža.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

9. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Pred nami je blagoslov in prekletstvo
5 Mz 11,18.26-28.32
Berilo iz pete Mojzesove knjige.
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Mojzes je govóril ljudstvu:
»Vtisnite si te moje besede v srce in v dušo,
privežite si jih za znamenje na roko
in naj vam bodo za čelni nakit med očmi.
Glejte, danes polagam pred vas blagoslov in prekletstvo:
blagoslov, če boste poslušni zapovedim Gospoda,
svojega Boga, ki vam jih danes dajem;
prekletstvo, če ne boste poslušni zapovedim Gospoda,
svojega Boga, temveč boste krenili s poti,
ki vam jo danes zapovedujem,
in hodili za drugimi bogovi, ki jih niste poznali.
Vestno torej izpolnjujte vse zakone in odlóke,
ki jih danes polagam pred vas!«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 31,2-4.17.25 (R 3b)

Odpev: Gospod, bodi mi utrjena skala.
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K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
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V svoji pravičnosti me osvobôdi,
nagni k meni svoje uho, hitro me reši. Odpev.
Bodi mi utrjena skala,
trdna hiša, da me rešiš.
Zakaj ti si moja skala in moja trdnjava,
zaradi svojega imena me boš peljal in vodil. Odpev.
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
odreši me v svoji dobroti.
Bodite močni, vaše srce naj se opogumi,
vsi vi, ki pričakujete Gospoda!
Odpev: Gospod, bodi mi utrjena skala.

Drugo berilo: Opravičenje se doseže po veri
Rim 3,21-25a.28

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
zdaj se je brez postave pokazala Božja pravičnost,
o kateri pričujejo postava in preroki.
Božja pravičnost se delí po veri v Jezusa Kristusa,
in sicer vsem, ki verujejo.
Ni namreč nobene razlike:
saj so vsi grešili in so brez Božje slave,
opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti,
v môči odrešenja v Kristusu Jezusu.
Njega je Bog postavil,
da bi bil s svojo krvjo orodje sprave po veri.
Menimo namreč, da človek doseže opravičenje po veri,
brez del postave.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 15,5

Aleluja. Jaz sem trta, vi mladike, govorí Gospod.
Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Evangelij: Hiša na skali in hiša na pesku
Mt 7,21-27
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi:
›Gospod, Gospod,‹
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ampak kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.
Veliko mi jih bo reklo tisti dan:
›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali
in v tvojem imenu izganjali hudobnih duhov
in v tvojem imenu storili veliko čudežev?‹
In takrat jim bom odvrnil:
›Nikoli vas nisem poznal.
Pojdite proč od mene vi, ki delate krivico!‹
Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih spolnjuje,
podoben preudarnemu možu,
ki je zidal svojo hišo na skalo.
Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in završali so vetrovi
ter se zagnali v to hišo,
in vendar se ni zrušila,
ker je imela temelje na skali.
Kdor pa te moje besede posluša in jih ne spolnjuje,
je podoben nespametnemu možu,
ki je zidal hišo na pesku.
Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in završali so vetrovi;
zagnali so se v to hišo, da se je zrušila,
in njena podrtija je bila velika.«
Kristusov evangelij.

10. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog hoče ljubezen, ne daritve
Oz 6,3-6

Berilo iz knjige preroka Ozéja.
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Vneto si prizadevajmo, da bi spoznali Gospoda;
njegov izhod je zanesljiv kakor zarja,
prišel bo k nam kakor jesenski dež,
kakor spomladanski dež, ki napaja zemljo.
»Kaj naj ti storim, Efrájim? Kaj naj ti storim, Juda?
Vaša ljubezen je kakor jútranji oblak,
kakor rosa, ki zgodaj odide.
Zato sem jih tesal po prerokih,
jih ubijal z izréki svojih ust
in moja sodba je vzhajala zate kakor luč.
Da, usmiljenja hočem in ne klavne daritve,
spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 50,1.8.12-15 (R prim. 23b)

Odpev: Pravični bo videl Božje odrešenje.
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Gospod Bog je spregovóril,
poklical je zemljo od sončnega vzhóda do zahóda.
»Ne grajam te zaradi tvojih klavnih daritev,
tvoje žgalne daritve so vedno pred mano. Odpev.
Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi,
zakaj moj je svet in kar ga napolnjuje.
Mar jem meso darovanih volov,
in pijem kri žrtvenih kozlov? Odpev.
Daruj Bogu hvalno daritev,
izpolni Najvišjemu svoje zaobljube.
Potem me kliči na dan stiske,
rešil te bom in pel mi boš slavo.« Odpev.

Drugo berilo: Zgled Abrahamove vere
Rim 4,18-25

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
Abraham je upal proti upanju in veroval,
da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno:
›Takó bo s tvojim potomstvom.‹
In vera se mu ni omajala, čeprav je videl,
da mu je telo že omrtvelo, saj je imel kakih sto let,
in da je Sari naročje zamrlo.
Ob Božji obljubi ni podvómil v neveri,
marveč se je v svoji veri še okrépil in izkazal čast Bogu.
Popolnoma je bil prepričan,
da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti.
Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost.
To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega,
temveč tudi zaradi nas.
Saj se bo štelo tudi nam, ker verujemo vanj,
ki je obúdil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda:
on je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov
in je vstal zaradi našega opravičenja.
Božja beseda.

Aleluja

Lk 4,18

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim,
da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Evangelij: Kristus je prišel iskat grešnike
Mt 9,9-13
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža,
Mateja po imenu, ki je sedél pri mitnici,
in mu je rekel:
»Hôdi za menoj!«
In ta je vstal in šel za njim.
Medtem ko je bil v hiši pri mizi,
je prišlo precëj cestninarjev in grešnikov.
Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci.
Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem:
»Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?«
On pa je to slišal in rekel:
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni.
Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede:
Usmiljenja hočem in ne žrtve.
Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
To je Kristusov evangelij.

11. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog si je izvolil kraljestvo duhovnikov in svet narod
2 Mz 19,2-6a

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni so se Izraelci odpravili iz Refidíma
in prišli v Sínajsko puščavo ter se utaborili v puščavi.
Tam se je Izrael utabóril nasproti gori,
Mojzes pa je stopil k Bogu.
Gospod mu je zaklical z gore in rekel:
»Tako reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom:
›Sami ste videli, kaj sem storil Egipčanom
in kako sem vas nosil na orljih perutih in vas pripeljal k sebi.
Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas
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in izpolnjevali mojo zavezo,
mi boste posebna lastnina izmed vseh ljudstev,
kajti moja je vsa zemlja.
Vi mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod.‹
To so besede, ki jih povej Izraelovim sinovom!«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 100,1-3.5 (R 3c)

Odpev: Mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.
1
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Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje,
služíte Gospodu z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem! Odpev.
Spoznajte, da je Gospod Bog, on edini:
on nas je narédil, mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Odpev.
Zakaj Gospod je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: Mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

Drugo berilo: Kristusova smrt je sprava; njegovo življenje je odrešenje
Rim 5,6-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
ko smo bili še slabotni, je Kristus v času,
ki je bil za to določen, umrl za brezbožne.
Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega:
morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika.
Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem,
da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj,
ko smo opravičeni z njegovo krvjo.
Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom,
ko smo bili še sovražniki,
bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju,
odkar smo prišli do sprave.
Pa ne samo to,
ampak se celo ponašamo v Bogu
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,

po katerem smo zdaj dosegli spravo.
To je Božja beseda.

Aleluja

Mr 1,15

Aleluja. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrníte se in verujte evangeliju! Aleluja.

Evangelij: Jezus pokliče in razpošlje dvanajstere
Mt 9,36-38; 10,1-8
‡
36

37

38
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus zagledal množice.
Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene
kakor ovce, ki nimajo pastirja.
Tedaj je rekel svojim učencem:
»Žetev je velika, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve,
naj póšlje delavce na svojo žetev.«
Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev
in jim dal oblast nad nečistimi duhovi,
tako da so jih izganjali
in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.
Imena dvanajstih apostolov pa so:
prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej;
Jakob, Zebedęjev sin, in njegov brat Janez;
Filip in Bartolomëj;
Tomaž in cestninar Matej;
Jakob, Alfęjev sin, in Tadej;
Simon Kananëj in Juda Iškarijot, ki ga je izdal.
Teh dvánajst je Jezus poslal in jim naróčil:
»Ne hodíte na pot k poganom
in ne vstopajte v nobeno samaríjsko mesto!
Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.
Spotoma pa oznanjajte in govoríte:
›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹
Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte,
hudobne duhove izganjajte.
Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

12. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog rešuje življenje ubogega
Jer 20,10-13

Berilo iz knjige preroka Jeremíja.
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Jeremíja govorí:
»Že slišim šušljanje mnogih -- groza vsepovsod:
›Naznaníte ga! Naznanímo ga!‹
Vsi moji zaupni prijatelji prežé, da se spotaknem:
›Morda se bo dal zapeljáti, pa ga bomo premagali
in se maščevali nad njim.‹
A Gospod je z menoj kakor silen junak.
Zato se bodo moji preganjalci opotěkli in ne bodo zmagali,
zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo:
sramota bo večna, nepozabna.
Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega,
ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi,
saj sem tebi zaupal svojo pravdo.
Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda,
ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 69,8-9a.10a.14ab.17.33a.34a.35 (R 14c)

Odpev: Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.
8
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Zaradi tebe prenašam sramotenje,
obraz mi pokriva rdečica.
Tujec sem postal svojim bratom,
zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva. Odpev.
Gospod, svojo molitev naslavljam nate,
v času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni! Odpev.
Ponižni to vidijo in se veselijo,
zakaj Bog posluša uboge.
Naj ga hvalijo nebesa in zemlja,
morja in vse, kar se v njih giblje. Odpev.

Drugo berilo: Z milostjo ni tako kot s prestopkom
Rim 5,12-15

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt,
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili.
Greh je bil namreč na svetu,
preden je nastopíla postava.
In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave,
je vendar od Adama do Mojzesa
smrt kraljevala tudi nad tistimi,
ki se niso pregrešili podobno kakor Adam.
On pa je podoba njega, ki je imel priti.
Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom.
Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi,
sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar,
in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 15,26b-27a

Aleluja. Duh resnice bo pričeval o meni
in tudi vi pričujete. Aleluja.

Evangelij: Jezus nam vliva pogum
Mt 10,26-33

‡

26
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom:
»Ne bojte se ljudi!
Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo,
in skritega, kar se ne bo spoznalo.
Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu;
in kar slišite na uho, oznanite na strehah.
Ne bojte se tistih, ki umorijo telo,
duše pa ne morejo umoriti.
Bojte se rajši tistega,
ki more dušo in telo pogubiti v pekel!
Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič?
In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta.
Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti.
Ne bojte se torej!
Vredni ste več kakor veliko vrabcev.
Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi,
bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom,
ki je v nebesih.
Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi,
ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom,

ki je v nebesih.«
Kristusov evangelij.

13. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božji mož je dobrodošel
2 Kr 4,8-11.14-16a
Berilo iz druge knjige kraljev.
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Nekega dne je Elizëj potoval skozi Šuném.
Tam je živela premožna žena,
ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej.
In kadar koli je potem šel mimo, je zavil tja na obëd.
Svojemu možu je rekla:
»Glej, spoznala sem,
da je tisti, ki se vselej oglasí pri nas, svet božji mož.
Naredimo mu torej zidano gornjo izbico
in postavimo vanjo posteljo, mizo, stol in svetilko,
da se lahko umakne tja, kadar bo prišel k nam!«
Ko je nekega dne prišel tja,
se je umaknil v gornjo izbo in tam legel.
Rekel je svojemu služabniku Gehazíju:
»Kaj naj torej naredim zanjo?«
Gehazí je rekel:
»Na žalost nima sina in njen mož je že star.«
Tedaj je rekel:
»Pokliči jo!«
Ko jo je poklical, je stopila k vratom.
Rekel je:
»Ko se bo izteklo leto, v tem času, boš objemala sina.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 89,2-3.16-19 (R 2a)

Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.
2
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Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.« Odpev.
Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
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Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Odpev.
Vsa njihova moč dobiva sijaj od tebe,
s svojo dobrohotnostjo dvigaš rog zmagoslavja.
Gospod nas brani in nas váruje,
Izraelov Sveti je opora našemu kralju. Odpev.

Drugo berilo: V krstu umiramo, da bi v Kristusu zaživeli
Rim 6,3-4.8-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
ali mar ne veste, da smo bili vsi,
ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
krščeni v njegovo smrt?
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt,
da bi prav tako,
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih,
tudi mi stopíli na pot novega življenja.
Če pa smo s Kristusom umrli,
verujemo, da bomo z njim tudi živeli,
saj vemo, da Kristus,
potem ko je vstal od mrtvih,
več ne umre;
smrt nad njim nima več oblasti.
Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej,
kar pa živí, živí Bogu.
Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh,
a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.
Božja beseda.

Aleluja

prim. 1 Pt 2,9

Aleluja. Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod,
oznanjajte slavna dela tistega,
ki vas je poklical iz temë v svojo čudovito luč. Aleluja.

Evangelij: Kdor ne sprejme svojega križa, ni vreden Kristusa
Mt 10,37-42

‡

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom:
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»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene,
ni mene vreden;
in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene,
ni mene vreden.
Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil,
in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.
Kdor sprejme vas, sprejme mene;
in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.
Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok,
bo dobil plačilo preróka;
in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični,
bo dobil plačilo pravičnega.
Kdor dá piti samo kozarec hladne vode
enemu izmed teh malih, ker je moj učenec,
resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.«
To je Kristusov evangelij.

14. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Odrešenik prihaja k nam ubog
Zah 9,9-10

Berilo iz knjige preroka Zaharíja.
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To govorí Gospod:
»Silno se raduj, hči síonska,
vzklikaj, hči jeruzalémska!
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
pravičen je in zmagovit,
krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice.
Uničil bo vozove v Efrájimu in konje v Jerúzalemu,
uničil bo bojni lok in narodom oznanil mir.
Njegova oblast bo segala od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 145,1-2.8-11.13c-14 (R 1a)

Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.
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Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati,
slaviti tvoje ime na vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Odpev.
Gospod je zvest v vseh svojih besedah,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod podpira vse, ki padajo,
dviga vse, ki so potrti. Odpev.

Drugo berilo: Z Duhom mrtvimo dela telesa, da bomo živeli
Rim 8,9.11-13

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
vi ne živite po měsu, ampak po duhu,
če le prebiva v vas Božji Duh.
In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov.
Če pa prebiva v vas Duh njega,
ki je obúdil od mrtvih Jezusa,
bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
Potemtakem, bratje, nismo dolžniki mesu,
da bi živeli po njem.
Če namreč živíte po mesu, boste umrli,
če pa z Duhom mrtvite dela telesa, boste živeli.
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. Mt 11,25

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Jezus je krotak in v srcu ponižen
Mt 11,25-30

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel:
»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim.
Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.
Vse mi je izročil moj Oče
in nihče ne pozna Sina, razen Očeta,
in nihče ne pozna Očeta,
razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vam bom dal počitek.
Vzemite nase moj jarem in učite se od mene,
ker sem krotak in v srcu ponižen,
in našli boste počitek svojim dušam;
kajti moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

15. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božja beseda je učinkovita kakor dež
Iz 55,10-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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To govorí Gospod:
»Kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napójil zemljo,
jo narédil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hôtel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 65,10-14 (R prim. Lk 8,8)

Odpev: Seme je padlo v dobro zemljo.
10

Obiskuješ zemljo in jo napajaš,
množiš njeno bogastvo.
Božji potoki so polni vode,
zemljo pripravljaš, dobro pripravljaš za žitne posevke. Odpev.
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Napajaš njene brazde, poravnavaš grude,
z deževjem jo rahljaš, njeno bŕstje blagoslavljaš.
Leto okronaš s svojimi dobrinami,
kamor stopiš, požene zelenje. Odpev.
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V puščavi namakaš pašnike,
griče opasuješ z radostjo.
Trate se pokrivajo z ovcami, doline se ogrinjajo z žitom;
vzklikajo od veselja, vriskajo in prepevajo. Odpev.

Drugo berilo: Stvarstvo pričakuje razodetja
Rim 8,18-23

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
mislim, da se trpljenje sedanjega časa
ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.
Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov.
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Stvarstvo je bilo namreč podvrženo níčevosti,
in sicer ne po svoji volji, ampak po volji njega,
ki ga je podvrgel v upanju,
da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti
rešilo v svobodo slave Božjih otrok.
Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje
in trpi porodne bolečine.
Pa ne samo óno:
tudi mi, ki imamo prvine Duha,
tudi mi zdihujemo sami v sebi,
ko željno pričakujemo posinôvljenje,
odrešenje svojega telesa.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja
Aleluja. Seme je Božja beseda, sejalec pa je Kristus.
Kdor ga najde, bo žível vekomaj. Aleluja.

Evangelij: Sejalec je šel sejat
Mt 13,1-23
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel kraj jezera.
Pri njem so se zbrale velíke množice,
tako da je stopil v čoln in sédel,
vsa množica pa je stala na obrežju.
Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je:
»Sejalec je šel sejat.
Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot.
Priletele so ptice in ga pozobale.
Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti.
Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje.
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo,
in ker ni imelo korenine, se je posušilo.
Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo.
Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad:
eno stotérnega, drugo šestdesetérnega
in spet drugo tridesetérnega.
Kdor ima ušesa, naj posluša!«
Tedaj so pristopili učenci in mu rekli:
»Zakaj jim govoriš v prilikah?«
Odgovóril je in jim dejal:
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»Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva,
njim pa to ni dano.
Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo;
kdor pa nima, se mu bo vzelo še tisto, kar ima.
Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo,
poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo.
V njih se spolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi:
›Poslušali boste, poslušali -- a ne boste doumeli,
gledali boste, gledali -- a ne boste videli.‹
Otopelo je namreč srce temu ljudstvu;
z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči,
da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali,
da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili
in da bi jih jaz ne ozdravil.
Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo!
Kajti resnično, povem vam:
Veliko prerokov in pravičnih
si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli,
in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.
Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu.
K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume,
pride zlodej in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce.
Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti.
Na kamnita tla pa je vsejan tisti, ki posluša besedo
in jo takoj z veseljem sprejme,
a nima v sebi korenine, ampak je nestanoviten.
Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša.
Med trnje vsejan pa je tisti, ki posluša besedo,
toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo
in postane nerodovitna.
V dobro zemljo vsejan pa je tisti,
ki posluša besedo in jo tudi doume.
Ta zares obrodi in daje sad:
eden stotérnega, drugi šestdesetérnega
in spet drugi tridesetérnega.«
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Sejalec je šel sejat
Mt 13,1-9
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel kraj jezera.
Pri njem so se zbrale velike množice,
tako da je stopil v čoln in sédel,
vsa množica pa je stala na obrežju.
Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je:
»Sejalec je šel sejat.
Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot.
Priletele so ptice in ga pozobale.
Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti.
Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje.
Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo,
in ker ni imelo korenine, se je posušilo.
Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo.
Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad:
eno stotérnega, drugo šestdesetérnega
in spet drugo tridesetérnega.
Kdor ima ušesa, naj posluša!«
Kristusov evangelij.

16. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog daje čas za pokoro
Mdr 12,13.16-19

Berilo iz knjige Modrosti.
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Razen tebe, Gospod, ki ljubiš življenje,
ni boga, ki bi skrbel za vse
in bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš krivično.
Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč
in to, da vsemu gospoduješ, storí, da vsemu prizanašaš.
Svojo moč namreč razkazuje tisti,
v katerega nesporno oblast ljudje ne verjamejo.
Tak celo tistim, ki se ga bojijo, očita predrznost.
Ti pa si gospodar močí, zato sodiš milo
in nas vodiš z veliko prizanesljivostjo.
Zakaj kadar koli hočeš kaj storiti, ti je mogoče.
S takim ravnanjem si svoje ljudstvo poúčil,

da mora pravični biti prijatelj ljudi.
Svojim otrokom vlivaš veliko upanje,
ker daješ po grehu čas za kesanje.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 86,5-6.9-10.15-16a (R 5a)

Odpev: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
Ti, Gospod, si dober in odpuščaš,
ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.
6
Poslušaj, Gospod, mojo molitev,
prisluhni glasu moje prošnje. Odpev.
9
Vsi narodi, ki si jih narédil, prihajajo,
padajo na kolena pred tabo, Gospod, in tvoje ime slavijo.
10
Zakaj ti si velik in delaš čudeže,
ti si Bog, ti edini.
Odpev: Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.
5

Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv,
počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo.
16
Obrni se k meni in mi izkaži milost,
daj svojo moč svojemu služabniku. Odpev.
15

Drugo berilo: Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi
Rim 8,26-27

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
26

27

Bratje in sestre,
Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti.
Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti,
toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi.
In on, ki preiskuje sŕca, ve, kaj namerava Duh,
saj Duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Mt 11,25

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Pustite oboje skupaj rasti do žetve
Mt 13,24-43

‡
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25

26
27

28

29

30

31

32

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko.
Rekel je:
»Nebeško kraljestvo je podobno človeku,
ki je posejal dobro seme na svoji njivi.
Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik,
zasejal ljuljko med pšenico in odšel.
Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka.
Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli:
›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi?
Od kod torej ljuljka?‹
Dejal jim je:
›Sovražnik je to storil.‹
Služabniki pa so mu rekli:
›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹
›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke
ne izpulite z njo vred tudi pšenice.
Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve.
Ob času žetve pa porečem žanjcem:
Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo,
pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹ «
Še drugo priliko jim je povedal; rekel je:
»Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu,
ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi.
To je res najmanjše od vseh semen;
ko pa zraste, je večje kakor zelišča
in postane drevo, tako da priletijo ptice neba
in gnezdijo na njegovih vejah.«

33

In povedal jim je spet drugo priliko:
»Nebeško kraljestvo je podobno kvasu,
ki ga je vzela žena in ga umésila v tri merice moke,
dokler se ni vse prekvasilo.«

34

Vse to je Jezus povedal množicam v prilikah
in ničesar jim ni govoril brez prilike,
da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
›Odprl bom svoja usta v prilikah,
izrekel bom, kar je skrito od začetka sveta.‹

35

36
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Tedaj je odpústil množice in šel v hišo.
Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli:
»Razlôži nam priliko o ljuljki na njivi.«
Odgovóril je in rekel:
»Sejalec dobrega semena je Sin človekov.

38
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Njiva je svet.
Dobro seme so sinovi kraljestva,
ljuljka pa sinovi hudiča.
Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič.
Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli.
Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju,
tako bo ob koncu sveta.
Sin človekov bo poslal svoje angele
in pobrali bodo iz njegovega kraljestva
vse, kar je v spotiko, in tiste, ki delajo krivico.
Vrgli jih bodo v ognjeno peč.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.
Takrat bodo pravični svetili kakor sonce
v kraljestvu svojega Očeta.
Kdor ima ušesa, naj posluša.«
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Pustite oboje skupaj rasti do žetve
Mt 13,24-30

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus povedal množicam priliko.
Rekel je:
»Nebeško kraljestvo je podobno človeku,
ki je posejal dobro seme na svoji njivi.
Medtem ko so ljudje spali,
je prišel njegov sovražnik,
zasejal ljuljko med pšenico in odšel.
Ko je setev zrastla in šla v klasje,
se je pokazala tudi ljuljka.
Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli:
›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi?
Od kod torej ljuljka?‹
Dejal jim je:
›Sovražnik je to storil.‹
Služabniki pa so mu rekli:
›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹
›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke
ne izpulite z njo vred tudi pšenice.
Pustíte, naj oboje skupaj raste do žetve.
Ob času žetve pa porečem žanjcem:
Zberíte najprej ljuljko in jo povežíte v snope, da jo sežgemo,
pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹ «
To je Kristusov evangelij.

17. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Salomon prosi za modrost
1 Kr 3,5.7-12

Berilo iz prve knjige kraljev.
5
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V Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal Gospod.
Bog je rekel: »Prôsi, kaj naj ti dam!«
Salomon je rekel:
»Gospod, moj Bog,
ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika
namesto mojega očeta Davida.
Jaz pa sem še deček; ne vem ne kod ne kam.
Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvôlil,
številnega ljudstva,
ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti.
Daj torej svojemu služabniku poslušno srce,
da bo znal vladati tvojemu ljudstvu
in razločevati med dobrim in hudim!
Kajti kdo bi sicer mogel vladati
temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?«
Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to.
Bog mu je rekel:
»Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja,
ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov,
ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje,
glej, bom storil po tvoji besedi.
Glej, dal ti bom modro in razumno srce,
takó da ni bilo tebi enakega pred tabo
in ne bo vstal tebi enak za tabo.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 119,57.72.76–77.127–130 (R 97)

Odpev: Gospod, kako ljubim tvojo postavo.
57

72

Pravim Gospodu: »To je moj delež,
da izpolnjujem tvoje besede.
Postava tvojih ust je zame boljša
kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov.« Odpev.

76

77

Naj me vendar potolaži tvoja dobrota,
kakor si obljubil svojemu služabniku.
Naj pride tvoje usmiljenje nadme, da bom žível,
kajti tvoja postava je moje veselje. Odpev.

Zato ljubim tvoje zapovedi
bolj kakor zlato, bolj kakor zlato najčistejše.
128
Zato ravnam po vseh tvojih ukazih,
vsako lažno pot sovražim. Odpev.
127

Tvoja pričevanja so čudovita,
zato jih varuje moja duša.
130
Razodetje tvojih besed nas razsvetljuje,
nevednim daje razumnost. Odpev.
129

Drugo berilo: Upodobljeni smo po Božjem Sinu
Rim 8,28-30

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

28

29

30

Bratje in sestre,
vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu;
namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.
Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil,
naj bodo upodobljeni po njegovem Sinu,
da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati.
Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical;
in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil;
tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. Mt 11,25

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Evangelij: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu
Mt 13,44-52

‡

44

45

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi,
ki ga je nekdo našel in spet skril.
Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel,
in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu,

46
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ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser,
gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži,
ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst.
Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje,
sedejo in odberejo dobre v posodo,
slabe pa poméčejo proč.
Tako bo ob koncu sveta:
prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih.
Pahnili jih bodo v ognjeno peč.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.
Ste doumeli vse to?«
Rekli so mu: »Smo.«
Tedaj jim je dejal:
»Zato je vsak pismouk,
ki je postal učenec nebeškega kraljestva,
podoben hišnemu gospodarju,
ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu
Mt 13,44-46

‡
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45

46

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus množicam:
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi,
ki ga je nekdo našel in spet skril.
Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel,
in kupil tisto njivo.
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu,
ki išče lepe bisere.
Ko najde en sam dragocen biser,
gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

18. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog nas vabi na gostijo
Iz 55,1-3

Berilo iz knjige preroka Izaíja.

1

2

3

To govorí Gospod:
»O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi,
in vi, ki nimate denarja, pridite, kupíte in jejte!
Pridite, kupíte brez denarja,
brez plačila vzemite vino in mleko!
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša.
Nagnite svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Vcépil vam bom večno zavezo,
Davidove dobrote, ki so zanesljive.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 145,8-9.15-18 (R prim. 16)

Odpev: Gospod dobrotno odpira svojo roko.
8
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Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.
Oči vseh čakajo na Gospoda,
on jim daje hrano ob pravem času;
svojo roko dobrotno odpira
in izpolni želje vsem živim. Odpev.
Gospod je pravičen na vseh svojih potih,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,
vsem, ki ga kličejo v zvestobi. Odpev.

Drugo berilo: Nič nas ne more ločiti od Božje ljubezni
Rim 8,35.37-39

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni?
Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota,
nagota ali nevarnost ali meč?
Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem,
ki nas je vzljubil.
Kajti prepričan sem:
ne smrt ne življenje,
ne angeli ne poglavarstva,
ne sedanjost ne prihodnost, ne moči,
ne visokost ne globokost
ne kakršna koli druga stvar
nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni
v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mt 4,4

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Aleluja.

Evangelij: Jezus nasiti množico
Mt 14,13-21

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika
in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase.
Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim.
Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike.
Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli:
»Samoten je ta kraj in ura je že pozna;
odpústi množice,
da gredo v vasi in si kupijo hrano.«
Jezus pa jim je rekel:
»Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!«
Rekli so mu:
»Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.«
Dejal jim je:
»Prinesite mi jih sem!«
In vęlel je ljudem, naj sedejo po travi,
vzel tistih pet hlebov in dve ribi,
se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlomil hlebe
in jih dal učencem, učenci pa množicam.
Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali,

21

dvanajst polnih košar.
Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož,
brez žená in otrok.
Kristusov evangelij.

19. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog povabi Elija na svojo sveto goro
1 Kr 19,9a.11-13
Berilo iz prve knjige kraljev.
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Tiste dni je prišel Elija do božje gore Hóreba
in je tam prenočil v votlini.
In glej, prišla mu je Gospodova beseda, rekoč:
»Pojdi ven in se postavi na gori pred Gospoda.«
In glej, Gospod je šel mimo,
velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale,
je bil pred Gospodom;
a Gospod ni bil v viharju.
Za viharjem je bil potres;
a Gospod ni bil v potrésu.
In za potresom ogenj;
a Gospod ni bil v ognju.
Za ognjem glas rahlega šepéta.
Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz,
šel ven in obstal pri vhodu v votlino.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 85,9-14 (R 8a)

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!
9
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Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.
Dobrota in zvestoba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost.

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!
13

14

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Velikodušnost do bratov
Rim 9,1-5

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
govorim resnico v Kristusu, ne lažem,
moja vest mi je priča v Svetem Duhu:
v svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino.
Kajti žęlel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa
v prid svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu.
Oni so Izraelci.
Njim pripadajo posinóvljenje in slava,
zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube;
njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog,
ki je nad vsem, slavljen na veke, amen.
Božja beseda.

Aleluja

Ps 130,5

Aleluja. Upam v Gospoda,
čakam na njegovo besedo. Aleluja.

Evangelij: Jezus vabi Petra k sebi
Mt 14,22-33

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko se je množica nasitila,
je Jezus takoj naročil učencem,
da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran;
sam naj bi medtem odpústil množice.
In ko je množice odpústil,
je šel na goro, da bi na samem molil.
Ko se je zvečerilo, je bil tam sam.
Čoln pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega.
Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter.
Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim.
Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru,
so se vznemirili in rekli:
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»Prikazen je.«
Od strahu so zavpili.
Jezus pa jim je takoj rekel:
»Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!«
Peter mu je odgovóril in rekel:
»Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.«
On mu je dejal: »Pridi!«
In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.
Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal.
Začel se je potapljati in je zavpil:
»Gospod, reši me!«
Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal:
»Malovernež, zakaj si podvómil?«
In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal.
Oni pa, ki so bili v čolnu,
so se mu poklonili do tal in rekli:
»Resnično, ti si Božji Sin.«
To je Kristusov evangelij.

20. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog vodi k sebi vsa ljudstva
Iz 56,1.6-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1
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Tako govorí Gospod:
»Pazíte na pravico, ravnajte pravično,
kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo
in moja pravičnost se bo kmalu razodela.
Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu,
da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki,
vse, ki bodo pazíli na soboto in je ne bodo skrunili,
temveč se bodo držali moje zaveze,
bom pripęljal na svojo sveto goro
in jih razveseljeval v svoji hiši molitve:
njihove žgalne in klavne daritve
bodo prijetne na mojem oltarju,
kajti moja hiša se bo imenovala
hiša molitve za vsa ljudstva.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 67,2-4a.5-6.8 (R 4a)

Odpev: O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.
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O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje. Odpev.
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji. Odpev.
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje. Odpev.

Drugo berilo: Bog se ne kesa svojih darov in svojega klica
Rim 11,13-15.29-32

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
vam, poganom, pravim:
kolikor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo,
da vzbudim ljubosumnost svojih rojakov
in rešim vsaj nekatere izmed njih.
Kajti če je njihovo zavrženje sprava za svet,
kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje?
Mar ne prehod od smrti k življenju?
Kajti Bog se ne kesa svojih milostnih darov in svojega klica.
Kakor ste bili namreč vi nekoč Bogu neposlušni,
zdaj pa ste zaradi neposlušnosti mojih rojakov dosegli usmiljenje,
tako so zdaj tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga bili deležni,
postali neposlušni, da bi tudi oni prišli do usmiljenja.
Bog je namreč vse vklenil v neposlušnost,
da bi vsem izkazal usmiljenje.
To je Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva.

prim. Mt 4,23

Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Evangelij: Jezus hvali vero poganske žene
Mt 15,21-28

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas se je Jezus umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino.
In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila:
»Gospod, Davidov sin, usmili se me!
Mojo hčer zelo mučijo hudobni duhovi.«
Vendar ji ni odgovóril niti besede.
Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili:
»Odpravi jo, ker vpije za nami.«
Odgovóril je in dejal:
»Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.«
Prišla je, padla predenj in rekla:
»Gospod, pomagaj mi!«
Odgovóril ji je in dejal:
»Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.«
Ona pa je rekla:
»Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic,
ki padajo z mize njihovih gospodarjev.«
Tedaj je Jezus odgovóril.
Rekel ji je:
»O žena, velika je tvoja vera!
Zgodí naj se ti, kakor želiš!«
In njena hči je ozdravela tisto uro.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

21. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog izroča ključ Davidove hiše
Iz 22,19-23

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu:
»Vrgel te bom iz tvoje službe
in te pahnil s tvojega mesta.
Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma,
Hilkijájevega sina.
Oblekel ga bom v tvoja oblačila
in ga opasal s tvojim pasom.
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Izročil mu bom tvojo oblast
in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši.
Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše:
ko bo odprl, ne bo nihče zaprl,
ko bo zaprl, ne bo nihče odprl.
Zabil ga bom kot klin na trdno mesto,
prestol slave bo za hišo svojega očeta.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 138,1-3.6.8bc (R 8b)

Odpev: Gospod, tvoja dobrota traja na veke.
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Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu. Odpev.
Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.
Odpev: Gospod, tvoja dobrota traja na veke.
Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,
ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Gospod, tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi. Odpev.

Drugo berilo: Iz njega, po njem in zanj je vse
Rim 11,33-36

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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O globočina Božjega bogastva
in modrosti in spoznanja!
Kako nedoumljivi so njegovi sklépi
in neizsledljiva njegova pota!
Kdo je namreč spoznal Gospodov um?
Ali kdo mu je bil za svetovalca?
Ali kdo mu je prej kaj dal,
da bi mu morali dati povračilo?
Kajti iz njega, po njem in zanj je vse:
njemu slava na veke!
Amen.

Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mt 16,18

Aleluja. Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata je ne bodo premagala. Aleluja.

Evangelij: Jezus obljubi Petru ključe kraljestva
Mt 16,13-20

‡ Iz svetega evangelija po Mateju.
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Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezaręje Filípove,
je spraševal svoje učence:
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?«
Rekli so:
»Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija,
spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.«
Dejal jim je:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Simon Peter je odgovóril; rekel mu je:
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.«
Jezus pa mu je dejal:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
kajti tega ti nista razodela meso in kri,
ampak moj Oče, ki je v nebesih.
Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala,
in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev
in peklenska vrata je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva;
kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih;
in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
Tedaj je učencem naróčil,
naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.
Kristusov evangelij.

22. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božja beseda preroku ne da miru
Jer 20,7-9

Berilo iz knjige preroka Jeremíja.
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Jeremíja govorí:
»Zapęljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati.
Premočan si bil zame in si zmagal.
Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene.
Kadar koli govorim, moram vpiti,
›Nasilje in zatiranje!‹ moram klicati.
Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh.
Če rečem: ›Ne bom ga več omenjal,
ne bom več govoril v njegovem imenu,‹
je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh.
Trudim se, da bi ga ugásil, pa ne morem.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 63,2-6.8-9 (R 2b)

Odpev: Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.
2

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Odpev.

3

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti. Odpev.
Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta. Odpev.
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Saj si mi ti pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica. Odpev.

Drugo berilo: Tudi telesno življenje naj bo daritev
Rim 12,1-2

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Ker je Bog tako usmiljen, vas rotím, bratje:
darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev;
tako bo vaše bogoslužje duhovno.
In nikar se ne prilagajajte temu svetu,
ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte,

da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog,
kaj je dobro, njemu všeč in popolno.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Ef 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj razsvetlí oči našega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Hoja za Kristusom zahteva odpoved
Mt 16,21-27

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati,
da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti
od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov,
da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati.
Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti:
»Bog ne daj, Gospod!
To se ti nikakor ne sme zgoditi!«
On pa se je obrnil in rekel Petru:
»Poberi se! Proč od mene, satan!
V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je božje,
ampak kar je človeško.«
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem:
»Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.
Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi,
svoje življenje pa zapravi?
Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje?
Sin človekov bo namreč prišel
v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli
in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.«
To je Kristusov evangelij.

23. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Prerok je Bogu odgovoren za grešnike

Ezk 33,7-9

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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To govorí Gospod:
»Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši.
Kadar slišiš besedo iz mojih ust,
jih posvári v mojem imenu!
Če porečem krivičnemu:
›Krivični, zagotovo umreš!‹
pa ne govoriš, da bi posváril krivičnega zaradi njegove poti,
umre ta krivični zaradi svoje krivičnosti,
a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok.
Če pa posvaríš krivičnega, naj se spreobrne od svoje poti,
pa se ne spreobrne od svoje poti,
umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si si rešil življenje.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 95,1-2.6-9 (R prim. 8)

Odpev: Danes ne zakrknite svojih src.
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Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko. Odpev.
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela.
Odpev: Danes ne zakrknite svojih src.

Drugo berilo: Ljubezen je izpolnitev posave
Rim 13,8-10

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
ne bodite nikomur dolžniki,
razen če gre za medsebojno ljubezen;
kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo.
Kajti zapovedi:
Ne prešuštvuj!
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Ne ubijaj!
Ne kradi!
Ne požęli!
pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Ljubezen bližnjemu ne prizadéne hudega;
ljubezen je torej izpolnitev postave.
To je Božja beseda.

Aleluja

2 Kor 5,19

Aleluja. Bog je v Kristusu spravil svet s seboj,
nam pa je zaupal besedo sprave. Aleluja.

Evangelij: Brata je treba klicati k spreobrnitvi
Mt 18,15-20

‡

15

16

17

18

19

20

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči.
Če te posluša, si pridóbil svojega brata.
Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva,
da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič.
Če jih ne posluša, povej Cerkvi.
Če pa tudi Cerkve ne posluša,
naj ti bo kakor pogan in cestninar.
Resnično, povem vam:
Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih,
in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.
Resnično, povem vam tudi:
Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji,
ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.
Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz sredi med njimi.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

24. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Odpuščajmo bližnjemu, da nam bo odpuščeno
Sir 27,30-28,7

Berilo iz Sírahove knjige.
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Srd in jeza sta ostudna,
grešen človek se jima bo vdajal.
Kdor se maščuje, bo izkusil maščevanje Gospoda,
ki si bo skrbnó zapomnil njegove grehe.
Odpústi krivico svojemu bližnjemu,
tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi.
Kako bo človek, ki kuha jezo zoper drugega človeka,
pri Gospodu iskal ozdravljęnja?
Kako bo človek, ki do sebi enakega nima usmiljenja,
za svoje grehe prosil odpuščanja?
Če človek, ki je le bitje iz mesa, neprestano kuha jezo,
kdo bo dosegel odpuščanje njegovih grehov?
Pomisli na poslednje reči in nehaj sovražiti,
na trohnobo in smrt pomisli in se drži zapovedi.
Pomisli na zapovedi in se ne sŕdi na bližnjega,
na zavezo Najvišjega pomisli in odpusti pogrešek.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.9-12 (R 8a)

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.
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Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.
On odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.
Ne pravda se venomer,
ne očita na veke.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi. Odpev.
Kakor se nebo boči nad zemljo,
tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo.
Kakor je vzhod oddaljen od zahóda,
odriva od nas naše pregrehe. Odpev.

Drugo berilo: Naj živimo ali umiramo, smo Gospodovi
Rim 14,7-9

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
nobeden od nas ne živi zase
in nobeden ne umira zase.
Če namreč živimo, živimo za Gospoda;
in če umiramo, umiramo za Gospoda.
Naj torej živimo ali umiramo, smo Gospodovi.
Kajti Kristus je umrl in ožível prav zato,
da bi gospodoval mrtvim in živim.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 13,34

Aleluja. Novo zapoved vam dam, govorí Gospod,
da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Aleluja.

Evangelij: Odpuščanje nima meje
Mt 18,21-35
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel:
»Gospod, kólikokrat naj odpustim svojemu bratu,
če greši zoper mene?
Do sedemkrat?«
Jezus mu je dejal:
»Ne pravim ti do sedemkrat,
ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju,
ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki.
Ko je začel računati, so mu privedli nekoga,
ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov.
Ker ni imel s čim povrniti,
je njegov gospodar ukazal prodati njega,
njegovo ženo, otroke
in vse, kar je imel, ter poravnati dolg.
Služabnik je tedaj padel predenj in ga prôsil:
›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹
Gospodar se je tega služabnika usmilil,
opróstil ga je in mu dolg odpústil.
Ko pa je služabnik šel ven,
je srečal enega svojih soslužabnikov,
ki mu je bil dolžan sto denarijev.
Zgrabil ga je, ga davil in rekel:
›Vrni, kar si dolžan!‹
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Ta je padel predenj in ga prosil:
›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹
Óni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo,
dokler mu ne bi povŕnil dolga.
Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo,
so se zelo razžalostili
in šli svojemu gospodarju podrobno povedat,
kaj se je zgodilo.
Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel:
›Hudobni služabnik!
Ves dolg sem ti odpústil, ker si me prosil.
Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika,
kakor sem se jaz usmilil tebe?‹
In njegov gospodar se je razjézil in ga izročil mučiteljem,
dokler mu ne bi povŕnil vsega dolga.
Tako bo tudi moj nebeški Oče stóril z vami,
če vsak iz srca ne odpustí svojemu bratu.«
Kristusov evangelij.

25. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog sodi drugače kot ljudje
Iz 55,6-9

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Iščite Gospoda, dokler se daje najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Krivični naj zapusti svojo pot
in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota, govorí Gospod.
Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moja pota nad vašimi póti
in moje misli nad vašimi mislimi.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom

Ps 145,2–3.8–9.17–18 (R 18a)

Odpev: Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo.
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Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke.
Velik je Gospod in nadvse hvale vreden,
njegova veličina je nedoumljiva. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.
Gospod je pravičen na vseh svojih potih,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,
vsem, ki ga kličejo v zvestobi. Odpev.

Drugo berilo: Življenje je za nas Kristus
Flp 1,20c – 24.27

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
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Bratje in sestre,
Kristus bo poveličan v mojem telesu,
bodisi z življenjem bodisi s smrtjo.
Kajti življenje je zame Kristus in smrt dobiček.
Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad,
res ne vem, kaj naj si izberem.
Razpet sem namreč med dvojim:
po eni strani hrepenim, da bi se rešil telesa in bil s Kristusom,
kar bi bilo dosti boljše,
po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno,
da ostajam v svojem telesu.
Da le živíte tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija!
Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim,
bodisi da me ne bo pri vas,
slišal o vašem veděnju, kako stojite trdnó v enem duhu
in kako se enodušno bojujete za vero evangelija.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Apd 16,14

Aleluja. Gospod, odpri nam srce,
da bomo prisluhnili besedam tvojega Sina. Aleluja.

Evangelij: Božja dobrota presega človekov pogled
Mt 20,1-16a

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju,
ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd.
Z delavci se je pogódil za en denarij na dan
in jih je poslal v svoj vinograd.
Okrog tretje ure je šel ven
in videl druge na trgu postajati brez dela.
Tudi tem je rekel:
›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹
In so šli.
Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako.
In ko je šel ven okrog enajste ure,
je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel:
›Zakaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹
›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali.
Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹
Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku:
›Pokliči delavce in jim plačaj.
Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹
Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure,
in dobili vsak po en denarij.
Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več,
vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij.
In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem,
češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami,
ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹
Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice.
Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij?
Vzemi, kar je tvojega, in pojdi!
Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi.
Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem?
Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹
Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.«
To je Kristusov evangelij.

26. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Spokorjeni grešnik si reši življenje
Ezk 18,25-28

Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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To govorí Gospod:
»Vi 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,
če ravna krivično in zato umre,
umre zaradi krivice, ki jo je počenjal.
Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal,
in ravna po pravu in pravičnosti,
si reši življenje.
Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal,
bo zagotovo žível, ne bo umrl.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4-9 (R 6a)

Odpev: Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.
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Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steză me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.
Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi. Odpev.
Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov.
Odpev: Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.

Drugo berilo: To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu
Flp 2,1-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.

1

Bratje in sestre,
če premore kaj opominjanje v Kristusu,
če kaj spodbujanje iz ljubezni,
če kaj občéstvo Duha,
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če kaj sočustvovanje in usmiljenje,
dopolníte moje veselje s tem,
da ste istih misli in iste ljubezni,
ene duše in enega mišljenja.
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja,
ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.
Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.
To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.
Čeprav je bil namreč v Božji podobi,
se ni oklepal svoje enakosti z Bogom,
ampak je sam sebe izničil,
tako da je prevzel podobo hlapca
in postal podoben ljudem.
Po zunanjosti je bil kakor človek
in je sam sebe ponižal,
tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu.
Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom,
da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno
teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo,
in da vsak jezik izpove,
da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.
To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu
Flp 2,1-5

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.
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Bratje in sestre,
če premore kaj opominjanje v Kristusu,
če kaj spodbujanje iz ljubezni,
če kaj občestvo Duha,
če kaj sočustvovanje in usmiljenje,
dopolníte moje veselje s tem,
da ste istih misli in iste ljubezni,
ene duše in enega mišljenja.
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja,
ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.
Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.
To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.
To je Božja beseda.

Aleluja

Jn 10,27

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govorí Gospod,
jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Evangelij: Grešniki pojdejo v Božje kraljestvo
Mt 21,28-32

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom
in starešinam ljudstva:
»Kaj se vam zdi?
Nekdo je imel dva sina.
Stopil je k prvemu in rekel:
›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹
Ta je odgovóril: ›Nočem.‹
Toda pozneje se je premislil in šel.
Stopil je k drugemu in rekel isto.
Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel.
Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?«
Rekli so: »Prvi.«
Jezus jim je dejal:
»Resnično, povem vam:
Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.
Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti
in mu niste verjeli,
cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli.
Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali,
da bi mu verjeli.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

27. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Izrael je Gospodov vinograd
Iz 5,1-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1
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Zapel bom o svojem ljubem,
pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu.
Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču.
Prekôpal ga je, ga otrebil in zasádil z žlahtno trto.
Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdólbel tudi stiskalnico.
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Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje.
Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in Judovi možje,
razsodíte med menoj in mojim vinogradom.
Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil?
Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje?
Zdaj vam bom povedal, kaj bom stóril svojemu vinogradu:
odstranil mu bom ograjo, da bo izropan,
podrl mu bom obzidje, da bo poteptan.
Spreménil ga bom v pustinjo,
ne bo obrezován ne okopávan,
poganjala bosta trnje in osat
in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj.
Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami,
Judovi možje so nasad njegovega veselja.
Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje,
da bo pravičnost, pa glej, vpitje.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 80,9.12-16.19-20 (R prim. Iz 5,7)

Odpev: Hiša Izraelova je Gospodov vinograd.
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Trto, naše očete, si dal pripeljati iz Egipta,
izgnal si narode, da si jo zasádil.
Svoje mladike je iztezala do morja,
svoje poganjke do veletóka. Odpev.
Zakaj si podrl njene ograde,
da jo obirajo vsi, ki gredo po poti?
Merjasec iz gozda jo izruje,
divje živali jo popasejo. Odpev.
O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto.
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase. Odpev.
Ne bomo se obrnili proč od tebe,
poživi nas, da bomo tvoje ime klicáli.
O Gospod, Bog nad vojskami, obrni nas k sebi,
razjásni svoje obličje, da bomo rešeni. Odpev.

Drugo berilo: Živimo krepostno in Bog miru bo z nami
Flp 4,6-9

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
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Bratje in sestre,
nič ne skrbíte,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu
z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem.
In Božji mir, ki presega vsak um,
bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
Sicer pa, bratje,
vse, kar je resnično, kar je vzvišeno,
kar je pravično, kar je čisto,
kar je ljubeznivo, kar je častno,
kar je količkaj krepostno in hvalevredno,
vse to imejte v mislih.
Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte.
In Bog miru bo z vami.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

prim. Jn 15,16

Aleluja. Jaz sem vas izvôlil, da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane, govorí Gospod. Aleluja.

Evangelij: Gospod bo dal vinograd v najem drugim
Mt 21,33-43
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva:
»Poslušajte drugo priliko!
Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd,
ga obdal z ograjo,
izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp;
in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval.
Ko se je približal čas trgatve,
je poslal svoje služabnike k viničarjem,
da bi pobrali njegov pridelek.
Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili
in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli.
Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej,
in storili so z njimi prav tako.
Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč:
›Mojega sina bodo spoštovali.‹
Ko pa so viničarji zagledali sina,
so sami pri sebi rekli:
›Ta je dedič.
Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹
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Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili.
Ko bo torej prišel gospodar vinograda,
kaj bo stóril s temi viničarji?«
Rekli so mu:
»Hudobneže bo kruto pokončal,
vinograd pa dal v najem drugim viničarjem,
ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.«
Jezus jim je rekel:
»Ali niste nikoli brali v Pismih:
›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹
Zato vam pravim:
Vzelo se vam bo Božje kraljestvo
in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.«
Kristusov evangelij.

28. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog vabi na gostijo in briše solze
Iz 25,6-10a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Gospod nad vojskami bo na Síonski gori
pripravil vsem ljudstvom
gostijo s sočnimi jedmi,
gostijo z žlahtnimi vini,
s sočnimi in okusnimi jedmi,
s prečiščenimi žlahtnimi vini.
Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva,
in pokrivalo, ki pokriva vse narode:
za vselej bo uničil smrt.
Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov
in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva,
kajti Gospod je govóril.
Tisti dan bodo rekli:
»Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil.
To je Gospod, ki smo ga čakali,
radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.«
Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 6cd)

Odpev: V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.
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Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.
Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo.
Odpev: V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.

5

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.

6

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Gospod daje apostolu moč
Flp 4,12-14.19-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljánom.
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Bratje in sestre,
znam biti reven in znam biti v obilju.
Na vse mogoče sem se navadil:
biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju.
Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.
A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali v moji stiski.
Moj Bog - bogat, kakor je bo po svojem bogastvu v veličastvu potéšil
vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.
Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov.
Amen.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Ef 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa

naj razsvetlí oči našega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Aleluja.

Evangelij: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Mt 22,1-14
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus spregovóril
velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju,
ki je prirédil svatbo svojemu sinu.
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč:
›Povejte povabljenim:
Glejte, pojedino sem pripravil.
Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno;
pridite na svatbo!‹
Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji;
ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.
Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča
in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí
in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre,
in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.
Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka,
ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila.
Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem,
ko nimaš svatovskega oblačila?‹
Ta pa je molčal.
Tedaj je kralj rekel strežnikom:
›Zvežite mu noge in roke
in ga vrzíte ven v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹
Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo
Mt 22,1-10

‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus spregovóril
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velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah:
»Nebeško kraljestvo je podobno kralju,
ki je prirédil svatbo svojemu sinu.
Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo,
vendar ti niso hoteli priti.
Znova je poslal druge služabnike, rekoč:
›Povejte povabljenim:
Glejte, pojedino sem pripravil.
Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno;
pridite na svatbo!‹
Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli:
eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji;
ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili.
Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko,
da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.
Nato je rekel svojim služabnikom:
›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni.
Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli,
hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.«
To je Kristusov evangelij.

29. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog rešuje po ljudeh
Iz 45,1.4-6

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Tako govorí Gospod svojemu maziljencu,
Kiru, katerega je prijel za desnico,
da pred njim porazi narode in odpaše ledja kraljem,
da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta:
»Zaradi svojega služabnika Jakoba
in svojega izvoljenca Izraela
sem te poklical po imenu in te odlikoval,
ne da bi me bil poznal.
Jaz sem Gospod in drugega ni,
razen mene ni nobenega boga,
opasal sem te, ne da bi me bil poznal.
Naj spoznajo od sončnega vzhóda in zahóda,
da ni nobenega razen mene,
jaz sem Gospod in drugega ni.«

Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 96,1.3-5.7-10a.c (R 7b)

Odpev: Priznajte Gospodu moč in slavo.
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Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih! Odpev.
Zakaj Gospod je velik in nadvse hvaljen,
silen je bolj kot vsi bogovi.
Zakaj vsi bogovi ljudstev so prazni maliki,
Gospod pa je narédil nebesa.
Odpev: Priznajte Gospodu moč in slavo.
Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo,
priznajte Gospodu slavo njegovega imena!
Prinesite daritve in pridite v njegove dvore! Odpev.
Pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Trepetaj pred njim, vsa zemlja,
govorite med narodi: »Gospod kraljuje!
ljudstva bo sodil po pravici.« Odpev.

Drugo berilo: Delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja
1 Tes 1,1-5b

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.
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Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi
v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu:
milost vam in mir.
Vedno se zahvaljujemo Bogu za vas vse,
ko se vas spominjamo v svojih molitvah.
Pred našim Bogom in Očetom
imamo neprenehoma v spominu
vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja
v našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Vémo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvóljeni.
Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo,
ampak tudi z močjo in Svetim Duhom
ter s popolno zanesljivostjo.

To je Božja beseda.

Aleluja

Flp 2,15d-16a

Aleluja. Žaríte na svetu kakor zvezde.
Držíte se besede življenja. Aleluja.

Evangelij: Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje
Mt 22,15-21
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli,
kako bi Jezusa ujeli v besedi.
K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli:
»Učitelj, vemo, da si resnicoljuben
in v resnici učiš božjo pot
ter se ne oziraš na nikogar,
ker ne gledaš na osebo.
Povej nam torej, kaj se ti zdi:
Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?«
Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel:
»Kaj me preizkušate, hinavci?
Pokažite mi davčni novec!«
Dali so mu denarij.
Nato jim je rekel:
»Čigava sta ta podoba in napis?«
Dejali so mu:
»Cesarjeva.«
Tedaj jim je rekel:
»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega,
in Bogu, kar je Božjega.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

30. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog pričakuje od nas usmiljenje
2 Mz 22,20-26

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
To govorí Gospod:
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»Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj,
kajti tujci ste bili v egiptovski deželi!
Ne zatirajte nobene vdove in sirote!
Če bi jih zatirali, bodo vpile k meni
in gotovo uslišim njihovo vpitje.
In moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem,
tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote.
Če posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe,
mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti!
Če vzameš v zastavo plašč svojega bližnjega,
mu ga vrni do sončnega zahóda!
Kajti to je njegova edina odeja, ogrinjalo za njegovo kožo.
V čem naj sicer spi?
Če se bo zgodilo, da bo vpil k meni,
ga bom uslišal, ker sem milostljiv.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 18,2-4.47.50-51b (R 2)

Odpev: Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.
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Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala,
Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj,
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam.
moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje. Odpev.
Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živí Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve! Odpev.
Zato te bom, Gospod, slavil med narodi.
Pel bom tvojemu imenu.
Svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu. Odpev.

Drugo berilo: Služimo Bogu in pričakujmo njegovega Sina
1 Tes 1,5c-10

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.
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Bratje in sestre,
veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro.
In vi ste začeli posnemati nas in Gospoda:
besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem Svetega Duha,
tako da ste postali zgled vsem verujočim
v Makedoniji in v Aháji.
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Kajti od vas je Gospodova beseda odjeknila
ne samo po Makedoniji in po Aháji,
ampak se je vaša vera v Boga razširila po vseh krajih,
tako da nam o ničemer ni treba govoriti.
Sami namreč govorijo o nas,
kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k Bogu:
odvrnili ste se od malikov,
da bi služili živemu in resničnemu Bogu
ter pričakovali iz nebes njegovega Sina.
Tega je obúdil od mrtvih,
Jezusa, ki nas rešuje pred prihodnjo jezo.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 14,23

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede,
govorí Gospod,
moj Oče ga bo ljubil in bova prišla k njemu. Aleluja.

Evangelij: Ljubi Boga in svojega bližnjega
Mt 22,34-40
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas so farizeji slišali,
da je Jezus saduceje prisilil k molku,
in so se zbrali na enem kraju.
Eden izmed njih, učitelj postave,
ga je preizkušal z vprašanjem:
»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?«
Rekel mu je:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Kristusov evangelij.

31. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog opozarja nevredne duhovnike
Mal 1,14b-2,2b.8-10

Berilo iz knjige preroka Malahija.
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»Jaz sem velik kralj,«
govorí Gospod nad vojskami,
»in moje ime je strašno med narodi.
In zdaj, ta zapoved je za vas, duhovniki!
Če ne boste poslušali in če si ne boste vzeli k srcu,
da bi dajali čast mojemu imenu,«
govorí Gospod nad vojskami,
»pošljem prekletstvo nad vas.
Vi pa ste krenili s poti in v postavi mnoge spotakníli,
pokvarili ste Lévijevo zavezo,«
govorí Gospod nad vojskami.
»Zato bom tudi jaz izročil vas,
da boste prezirani in ponižani pred vsem ljudstvom,
ker ne pázite na moje poti,
ampak se v postavi ozirate na osebo!«
Mar nimamo vsi enega Očeta?
Mar nas ni ustvaril en Bog?
Zakaj torej varamo vsak svojega brata
in oskrunjamo zavezo svojih očetov?
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 131,1-3

Odpev: Gospod, umíri mojo dušo pri sebi.
1

Gospod, moje srce ni prevzetno,
moje oči se ne povzdigujejo.
Ne poganjam se za vélikimi deli,
niti za čudovitimi dejanji, ki so zame previsoka. Odpev.

2

Nasprotno, potéšil in umíril sem svojo dušo
kakor otrok v naročju svoje matere.
Kakor otrok je v meni moja duša,
zato, Izrael, upaj v Gospoda, zdaj in na veke! Odpev.

3

Drugo berilo: Apostol je pripravljen dati življenje za brate
1 Tes 2,7b-9.13

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.
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Bratje in sestre,
med vami smo nastopali z vso ljubeznivostjo.
S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke,
smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij,
ampak tudi svoje življenje,
in sicer zato, ker ste se nam priljubili.
Saj se spominjate, bratje,
kako smo se trudili in kako smo garali:
ko smo vam oznanjali Božji evangelij,
smo noč in dan delali,
da ne bi bili komu izmed vas v breme.
Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu,
da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas,
sprejeli ne kot človeško besedo,
ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo;
ta tudi deluje v vas, ki verujete.
Božja beseda.

Aleluja

Mt 23,9b.10b

Aleluja. Eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.
Eden je vaš vodnik, Kristus. Aleluja.

Evangelij: Eden je naš Učitelj, mi vsi pa smo bratje
Mt 23,1-12
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim učencem:
»Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji.
Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo,
po njihovih delih pa se ne ravnajte;
govorijo namreč, pa ne delajo.
Vežejo težka in neznosna bremena
in jih nalagajo ljudem na rame,
sami pa jih še s prstom nočejo premakníti.
Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli.
Napravljajo si širše molitvene jermene
in podaljšujejo robove na obleki.
Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah,
pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹.
Vi pa si ne pravite ›učitelj‹,
kajti eden je vaš Učitelj,
vi vsi pa ste bratje.
Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹,
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kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.
Tudi si ne pravite ›vodnik‹,
kajti eden je vaš Vodnik, Kristus.
Največji med vami naj bo vaš strežnik.
Kdor se bo poviševal, bo ponižan,
in kdor se bo poniževal, bo povišan.«
To je Kristusov evangelij.

32. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Kdor išče modrost, jo tudi najde
Mdr 6,12-16

Berilo iz knjige Modrosti.
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Blesteča in neugasljiva je modrost,
z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo,
najti tistim, ki jo iščejo;
vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo.
Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil,
ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih.
Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost,
kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi.
Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni,
dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih
in pri vsaki misli jim pride naproti.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 63,2-8 (R 2b)-

Odpev: Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.
2

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Odpev.

3

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti. Odpev.
Zato te bom slavil v svojem življenju,
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v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta. Odpev.
Spominjal se te bom na svojem ležišču,
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi;
kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem. Odpev.

Drugo berilo: Vsi bomo deležni vstajenja
1 Tes 4,13-18

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.
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Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem,
kako je s tistimi, ki so zaspali,
tako da se ne boste vdajali žalosti
kakor drugi, ki nimajo upanja.
Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal,
bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu,
privedel skupaj z njim.
Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole:
mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda,
nikakor ne bomo prehiteli zaspalih.
Kajti sam Gospod bo ob povelju,
ob nadangelskem glasu in ob božji trobenti stopil z neba.
Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.
Potem pa bomo mi, ki živímo in bomo ostali,
skupaj z njimi odnesěni na oblakih v nebo, naproti Gospodu:
tako bomo zmeraj z Gospodom.
S temi besedami se torej tolažite med seboj.
To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Vsi bomo deležni vstajenja
1 Tes 4,13-14

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.
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Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem,
kako je s tistimi, ki so zaspali,
tako da se ne boste vdajali žalosti
kakor drugi, ki nimajo upanja.
Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal,
bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu,
privedel skupaj z njim.
To je Božja beseda.

Aleluja

Mt 24,42a.44

Aleluja. Bodite budni, ker ne veste,
ob kateri uri bo prišel Sin človekov. Aleluja.

Evangelij: Gospod prihaja, pojdimo mu naproti
Mt 25,1-13
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam,
ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti.
Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih.
Nespametne so vzele svoje svetilke,
niso pa s seboj vzele olja.
Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje.
Ker se je ženin mudil,
so vse podremale in zaspale.
Opolnoči pa je nastalo vpitje:
›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹
Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke.
Nespametne so rekle preudarnim:
›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹
Toda preudarne so odvrnile:
›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas.
Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹
Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin,
in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo
in vrata so se zaprla.
Pozneje so prišle še druge device in govorile:
›Gospod, gospod, odpri nam!‹
On pa je odgovóril:
›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹
Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

33. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Vrednost vsakdanjega dela
Prg 31,10-13.19-20.30-31

Berilo iz knjige Pregovorov.
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Vrlo ženo, kdo jo najde!
Njena vrednost je daleč nad biseri.
Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša.
Izkazuje mu dobroto in ne hudega
vse dni svojega življenja.
Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami.
Svoje roke izteguje k preslici,
njene dlani prijemajo vretěno.
Svojo dlan odpira potrebnemu,
svojo roko podaja ubogemu.
Milina je varljiva in lepota je prazna,
žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale.
Dajajte ji od sadov njenih rok,
njena dela naj jo hvalijo pri mestnih vratih.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 128,1-5 (R 1a)

Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.
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Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro. Odpev.
Tvoja žena bo kakor rodovitna trta
sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike
okrog tvoje mize. Odpev.
Glej, tako bo blagoslovljen človek, ki se boji Gospoda.
Blagosloví naj te Gospod s Síona,
da boš užival blaginjo Jerúzalema
vse dni svojega življenja. Odpev.

Drugo berilo: Apostol spodbuja k budnosti
1 Tes 5,1-6

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničánom.
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Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje,
ni treba, da bi vam pisali o tem,
saj sami natančno veste, da bo Gospodov dan prišel,
kakor pride tat ponoči.
Ko bodo govorili: »Mir in varnost,«
tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba,
kakor pride porodna bolečina nad nosečnico,
in ne bodo ubežali.
Vi, bratje, pa niste v temi,
da bi vas ta dan presenetil kakor tat,
saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva.
Nismo sinovi noči in ne teme,
zato nikar ne spimo kakor drugi,
ampak bodimo budni in trezni.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 15,4a.5b

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod.
Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Evangelij: Zvestoba v malem bo nagrajena
Mt 25,14-30
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Neki človek se je odpravljal na potovanje
in je sklical svoje služabnike
ter jim izróčil svoje premoženje.
Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.
Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat
in je pridóbil pet drugih.
Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga.
Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo
in skril denar svojega gospodarja.
Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov
in napravil z njimi obračun.
Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov.
Prinesel je pet drugih in rekel:
›Gospodar, pet talentov si mi izročil,
glej, pet drugih sem pridóbil.‹
Gospodar mu je rekel:
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›Prav, dobri in zvesti služabnik!
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel:
›Gospodar, dva talenta si mi izróčil,
glej, dva druga sem pridóbil.‹
Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesti služabnik!
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel:
›Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel.
Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo.
Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹
Gospodar pa mu je odgovóril:
›Malopridni in leni služabnik!
Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal,
in zbiram, kjer nisem raztresel?
Zato bi moral dati moj denar menjalcem
in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi.
Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset;
kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo,
tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima.
Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo.
Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ «
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Zvestoba v malem bo nagrajena
Mt 25,14-15.19-21
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko:
»Neki človek se je odpravljal na potovanje
in je sklical svoje služabnike
ter jim izróčil svoje premoženje.
Enemu je dal pet talentov,
drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.
Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov
in napravil z njimi obračun.
Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov.
Prinesel je pet drugih in rekel:
›Gospodar, pet talentov si mi izróčil,
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glej, pet drugih sem pridóbil.‹
Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesti služabnik!
V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹«
Kristusov evangelij.

34. NAVADNA NEDELJA
JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
Prvo berilo: Gospod je pastir in sodnik
Ezk 34,11-12.15-17
Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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Tako govorí Gospod Bog:
»Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih poiskăl.
Kakor pastir išče svojo čredo,
ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskăl svoje ovce
in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne.
Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,«
govorí Gospod Bog.
»Izgubljene bom poiskăl, razgnane pripęljal nazaj,
polomljene obvezal, bolne okrepčal,
rejene in krepke obvaroval.
Pasel jih bom, kakor je prav.
Vi pa, moja čreda, glejte,«
govorí Gospod Bog,
»sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 23,1-3.5-6 (R 1)

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
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Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.
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Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Odpev.
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.

Drugo berilo: Kristus bo izročil kraljevanje Očetu
1 Kor 15,20-26.28

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korínčanom.
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Bratje in sestre,
Kristus je vstal od mrtvih,
prvenec tistih, ki so zaspali.
Ker je namreč po človeku smrt,
je po človeku tudi vstajenje mrtvih.
Kakor namreč v Adamu vsi umirajo,
tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni,
vendar vsak po vrsti: najprej Kristus,
potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi.
Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu
in uničil vsakršno poglavarstvo
ter sleherno oblast in moč.
Kajti on mora kraljevati,
dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge.
Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt.
Ko pa mu bo vse podvrženo,
se bo tudi Sin sam podvrgel njemu,
ki mu je vse podvrgel,
da bo Bog vse v vsem.
Božja beseda.

Aleluja

Mr 11,9.10

Aleluja. Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Blagoslovljěno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! Aleluja.

Evangelij: Kristus pride sodit v slavi
Mt 25,31-46

‡

Iz svetega evangelija po Mateju.
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Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu
in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani vsi narodi
in ločil bo ene od drugih,
kakor pastir loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil na svojo desnico,
kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici:
›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!
Prejmite v posest kraljestvo,
ki vam je pripravljeno od začetka sveta!
Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti,
žejen sem bil in ste mi dali piti,
tujec 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 te nasitili
ali žejnega in ti dali piti?
Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli
ali nagega in te oblekli?
Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹
Kralj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam:
Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste storili meni.‹
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici:
›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj,
ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom!
Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti,
žejen sem bil in mi niste dali piti,
tujec sem bil in me niste sprejeli,
nag sem bil in me niste oblekli,
bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹
Tedaj bodo tudi ti odgovorili:
›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega
ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi
in ti nismo postregli?‹
Tedaj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam:
Česar niste storili enemu od teh najmanjših,
tudi meni niste storili.‹
Ti pojdejo v večno kazen,
pravični pa v večno življenje.«

To je Kristusov evangelij.

SKUPNA BESEDILA
Psalm navadno vzamemo iz knjige beril, ker so besedila v njej naravnost v zvezi s posameznimi berili:
izbor psalma je torej odvisen od berila. Da bi pa mogli verniki lažje ponavljati odpev iz psalma, so
besedila nekaterih odpevov in psalmov določena za različne čase cerkvenega leta oziroma za
različne skupine svetnikov. Kadar torej psalm pojemo, lahko vzamemo te psalme in odpeve namesto
onih, ki so vezani na berila. (RMu 36)

ODPEVI
V ADVENTNEM ČASU
Pridi, Gospod, in nas reši!
V BOŽIČNEM ČASU
Gospod, danes smo uzrli tvojo slavo.
V POSTNEM ČASU
Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja in zvestobe.
V VELIKONOČNEM ČASU
Aleluja. (dvakrat ali trikrat)
V ČASU MED LETOM
a) s hvalilnim psalmom:
Slavíte Gospoda, ker je dober.
Gospod, kako čudovita so tvoja dela.
Pójte Gospodu novo pesem.
b) s prosilnim psalmom:
Blizu je Gospod njim, ki ga kličejo.
Usliši nas, Gospod, in nas reši.
Gospod je milostljiv in usmiljen.

PSALMI

V ADVENTNEM ČASU
I
Ps 25,4-5.8-10.14 (R 1a)

Odpev: K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo.
4

5

8

9
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Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.
Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov. Odpev.
Vse Gospodove steze so dobrota in zvestoba za tiste,
ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.
Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo,
razodeva jim svojo zavezo. Odpev.
II

Ps 85,9-14 (R 8a)

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!
9

10
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Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.
Dobrota in zvestoba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost.
Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!
Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

V BOŽIČNEM ČASU
Ps 98,1-6 (R prim. 3)

Odpev: Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.
1

Pojte Gospodu novo pesem,

ker je stóril čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka. Odpev.
2

3

4

5
6

Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje. Odpev.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!
Slavite Gospoda s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento pred kraljem, Gospodom! Odpev.
NA GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

Ps 72,7-8.10-13 (R 11b)

Odpev: Vsi narodi mu bodo služili.
7

8

10
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V njegovih dneh bo cvetela pravičnost,
tedaj bo obilje miru, dokler ne ugasne luna.
Vladal bo od morja do morja,
od veletóka do koncev zemlje. Odpev.
Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove,
kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek.
Vsi kralji se mu bodo klanjali,
vsi narodi mu bodo služili. Odpev.
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev. Odpev.

V POSTNEM ČASU
I
Ps 51,3-6a.12-14.17 (R 3a)

Odpev: Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.
3

4

5

6

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti
v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
mojega greha me očisti! Odpev.
Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh mi je živo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega,

12

13

14

17

kar je zlo v tvojih očeh, sem stóril. Odpev.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi.
Odpev: Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.
Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utrdi.
Gospod, odpri moje ustnice,
da bom oznanjal tvojo hvalo. Odpev.
II

Ps 91,1-2.10-15 (R prim. 15)

Odpev: Gospod, bodi z menoj, ko bom v stiski.
1

2
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Kdor stanuje v zavetju Najvišjega,
kdor prenočuje v senci Mogočnega,
pravi Gospodu: »Moje zatočišče in moja trdnjava,
moj Bog, ki vanj zaupam.« Odpev.
Zlő te ne bo zadelo,
nesreča se ne bo približala tvojemu šotoru.
Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih. Odpev.
Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadéneš ob kamen.
Čez leva in gada boš stopal,
poteptal boš mladega leva in morskega zmaja. Odpev.
Ker mi je vdan, ga bom rešil,
branil ga bom, ker moje ime priznava.
Kliče me in ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski,
rešim ga in mu čast izkažem. Odpev.
III

Ps 130,1-8 (R 7)

Odpev: Pri Gospodu je dobrota.
1
2

3

4

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,
Gospod, usliši moje klice.
Tvoja ušesa naj poslušajo
glas moje ponižne prošnje. Odpev.
Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,
Gospod, kdo bo mogel obstati?
Toda pri tebi je odpuščanje,
da bi ti v spoštovanju služili. Odpev.

5

6

7

8

Upam v Gospoda, moja duša upa,
čakam na njegovo besedo.
Moja duša čaka na Gospoda
bolj kakor stražarji na jutro. Odpev.
Bolj kakor stražarji na jutro,
naj Izrael pričakuje Gospoda!
Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.
On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Odpev.
V VELIKEM TEDNU

Ps 22,8-9.17-20,23-24b (R 2a)

Odpev: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
8
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Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo,
krémžijo ustnice, zmajujejo z glavo:
»Prepústil se je Gospodu, naj ga reši,
naj ga osvobodí, saj ima z njim veselje.« Odpev.
Tolpe psov so me obkrožíle,
drhal hudobnežev me je obkolíla.
Prebôdli so mi roke in noge,
vse svoje kosti lahko preštejem. Odpev.
Oni pa me gledajo, pasejo oči na meni.
Razdeljujejo si moja oblačila in za mojo suknjo žrebajo.
Ti pa, Gospod, ne bodi daleč!
Moja moč, hiti mi pomagat! Odpev.
Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom,
sredi zbora te bom hvalil.
Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalíte ga,
ves Jakobov zarod, častite ga! Odpev.

NA VELIKO NOČ
Ps 136,1-9.24-26 (R 1a)

Odpev: Vekomaj traja njegova dobrota.
1

2

3

4

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
Odpev.
Zahvaljujte se Bogu Najvišjemu.
Odpev.
Zahvaljujte se Gospodu gospodov.
Odpev.
On sam je storil velike čudeže.
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Odpev.
Z razumnostjo je narédil nebesa.
Odpev.
Zemljo je postavil na vodovje.
Odpev.
Narédil je velike lučí na nebu.
Odpev.
Sonce, da gospoduje dnevu.
Odpev.
Luno in zvezde, da gospodujejo nôči.
Odpev.
Iztrgal nas je našim nasprotnikom.
Odpev.
On daje kruha vsem živim.
Odpev.
Zahvaljujte se Bogu nebes in zemlje.
Odpev.

ali:
Ps 136,1.3.16.21-26 (R 1a)

Odpev: Vekomaj traja njegova dobrota.
1

3
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Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
Odpev.
Zahvaljujte se Gospodu gospodov.
Odpev.
Svoje ljudstvo je vodil skozi puščavo.
Odpev.
Dal jim je njihovo deželo v dediščino.
Odpev.
V last Izraelu, svojemu služabniku.
Odpev.
Spomnil se nas je v naši nízkosti.
Odpev.
Iztrgal nas je našim nasprotnikom.
Odpev.
On daje kruha vsem živim.
Odpev.
Zahvaljujte se Bogu nebes in zemlje.
Odpev.
V VELIKONOČNEM ČASU
I

Ps 118,1-2.16-17.22-23 (R 24)

Odpev: To je dan, ki ga je Gospod narédil.
1

2

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:

»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.
16

17

22

23

Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito. Odpev.
II

Ps 66,1-3a.4-7a.16.20 (R 1)

Odpev: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.
1
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Vzklikajte Bogu vsi na zemlji,
pójte slavo njegovemu imenu,
slavíte ga s hvalnico.
Recite Bogu: »Kako veličastna so tvoja dela!« Odpev.
Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu.
Pridite in poglejte Božja dejanja,
čudovite reči je stóril človeškim otrokom. Odpev.
Rdeče morje je spremenil v kopno,
po suhem so šli čez reko Jordan;
Veseliti se hočemo njegove mogočnosti,
s svojo silnostjo vlada na veke. Odpev.
Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite,
pripovedovati hočem, kaj je storil moji duši.
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve
in mi ni odtegnil svoje dobrote. Odpev.

NA VNEBOHOD
Ps 47,2-3.6-9 (R 6a)

Odpev: Bog se dviga med vzklikanjem.
2

3

6

Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spoštovanja vreden,
véliki kralj nad vso zemljo. Odpev.
Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.

7

Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte. Odpev.

8

Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Odpev.

9

NA BINKOŠTI
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)

Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
1

24

29

30

31

34

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril. Odpev.
Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.
Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veselí nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu. Odpev.

V ČASU MED LETOM
I
Ps 19,8-11 (R prim. Jn 6,68 ali 6,63)

Odpev:
ali:

Gospod, ti imaš besede večnega življenja.
Gospod, tvoje besede so duh in življenje.

8

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo,
nevednega dela modrega. Odpev.

9

Gospodovi ukazi so pravi,
razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna,
razsvetljuje pogléde. Odpev.
Gospodov strah je brez madeža,

10

ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica,
vse so pravične. Odpev.
11

Bolj kakor zlato so zaželene,
bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke,
bolj kakor med iz satovja. Odpev.
II

Ps 27,1.4.13-14 (R 1a)

Odpev: Gospod je moja luč in moja rešitev.
1

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati? Odpev.

4

Le eno prosim Gospoda; to bi rad dosegel,
da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja,
da bi gledal Gospodovo milino,
in občudoval njegovo svetišče. Odpev.

13

14

Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen
tvoje srce naj se okrepí, upaj v Gospoda. Odpev.
III

Ps 34,2-9 (R 2a ali 9a)

Odpev:
ali:
2

3

4
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6

7

Slavil bom Gospoda ob vsakem času.
Okusite in poglejte, kako je Gospod dober.

Slavil bom Gospoda ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom se ponaša moja duša,
ponižni naj to slišijo in se veselijo. Odpev.
Poveličujte z menoj Gospoda,
njegovo ime vsi skupaj slavimo.
Iskal sem Gospoda in me je uslišal,
vseh mojih strahov me je rešil. Odpev.
Glejte nanj in boste žareli od veselja,
vaši obrazi naj ne zardevajo.
Siromak je klical, in Gospod je slišal,
iz vseh njegovih stisk ga je rešil. Odpev.

8

9

Angel Gospodov utrjuje tabor
okrog bogaboječih in jih rešuje.
Okusite in poglejte, kako je Gospod dober.
Blagor možu, ki se zateka k njemu! Odpev.

IV
Ps 63,2-6.8-9 (R 2a)

Odpev: Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.
2

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Odpev.

3

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti. Odpev.

4

5

6

8

9

Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalíla moja usta. Odpev.
Kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica. Odpev.
V

Ps 95,1-2.6-9 (R prim. 8)

Odpev: Danes ne zakrknite svojih src.
1

2

6

7

8

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko. Odpev.
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!

9

Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela. Odpev.
VI

Ps 100,1-3.5 (R 3b)

Odpev: Mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.
1
2

Vzklikajte Gospodu, vsi prebivalci zemlje,
služíte Gospodu z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem! Odpev.

3

Spoznajte, da je Gospod Bog, on edini:
on nas je narédil, mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Odpev.

5

Zakaj Gospod je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba. Odpev.
VII

Ps 103,1-4.8.10.12-13 (R 8a)

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.
1
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Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.
On odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.
On iz jame rešuje tvoje življenje,
te krona z dobroto in usmiljenjem. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naši krivdi. Odpev.
Kakor je vzhod oddaljen od zahóda,
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo. Odpev.
VIII

Ps 145,1-2.8-11.13c-14 (R 1a)

Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.
1

Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati,

2
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slaviti tvoje ime na vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Odpev.
Gospod je zvest v vseh svojih besedah,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod podpira vse, ki padajo,
dviga vse, ki so potrti. Odpev.

V ZADNJIH TEDNIH
Ps 122,1-2.4-9 (R prim. 1)

Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
1

2

4

5

6

7

8

9

Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem. Odpev.
Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
Tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše. Odpev.
Prosíte za mir v jeruzalémskem mestu:
Tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru.
Mir naj bo med tvojimi zidovi,
varnost v tvojih palačah.
Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem:
»Mir naj vlada v tebi.«
Zaradi hiše našega Boga in Gospoda,
bom prosil za tvojo blaginjo. Odpev.

ALELUJE
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Aleluja. Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša,
ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.
prim. Mt 11,25

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.
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da postanejo Božji otroci. Aleluja.
prim. Jn 6,63.68

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje:
ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.
Jn 8,12

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govorí Gospod;
kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.
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Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govorí Gospod;
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Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod;
nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.
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Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod;
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Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govorí Gospod,
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Aleluja. Tvoja beseda, Gospod, je resnica.
Posveti nas v resnici. Aleluja
prim. Apd 16,14

Aleluja. Gospod, odpri nam srce,
da bomo prisluhnili besedam tvojega Sina. Aleluja.
prim. Ef 1,17-18

Aleluja. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj razsvetlí oči vašega srca,
da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. Aleluja.

ZA ZADNJE NEDELJE
Mt 24,42a.44

Aleluja. Bodite torej budni, ker ne veste,
ob kateri uri bo prišel Sin človekov. Aleluja.
Lk 21,36

Aleluja. Ostanite budni in vsak čas molíte,
da bi zmogli stopiti pred Sina človekovega. Aleluja.
Raz 2,10c

Aleluja. Bodi zvest vse do smrti, govorí Gospod,
in dal ti bom venec življenja. Aleluja.
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Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga,
luč od luči, pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
(Vsi se priklonijo do »postal človek«.)
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina;
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih
in življenja v prihodnjem veku.
Amen.
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