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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. 2443/99/L
ZA SLOVENIJO

Na prošnjo ljubljanskega nadškofa, prečastitega gospoda Franca Rodeta, predsednika Slovenske škofovske konference,
poslano 7. oktobra 1999, v moči pooblastil, ki jih je tej kongregaciji podelil sveti oče Janez Pavel II., potrjujemo besedilo lekcionarja
za nedelje in praznike za leto B, 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 29. oktobra 1999.
kardinal Georgius Medina Estévez
prefekt
Franciscus Pius Tamburrino
nadškof tajnik

ADVENTNI ČAS
1. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Zahrepenimo po Odrešeniku
Iz 63,16b-17.19; 64,2b-7

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Ti, Gospod, si naš oče,
Naš odkupitelj iz davnine ti je ime.
Zakaj si dopústil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti,
zakaj si nam zakrknil srce, da se te ne bojimo?
Vrni se zaradi svojih služabnikov,
zaradi rodov, ki so tvoja dediščina.
Davno smo postali kakor tisti, ki jim ne vladaš,
kakor tisti, ki ne kličejo nase tvojega imena.
O da bi predrl nebo in stopil dol, da bi se pred teboj tresle gore!
Ko si delal strašne reči, ki jih nismo pričakovali,
si stopil dol, pred teboj so se tresle gore.
Od vekomaj se ni slišalo, mi nismo zaznali,
oko ni razen tebe videlo Boga,
ki bi kaj stóril za tistega, ki ga z upanjem pričakuje.
Naproti prihajaš tistemu, ki z veseljem ravna pravično,
tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih.
Glej, ti si se srdíl in mi smo grešili,
če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni.
Vsi smo postali kakor umazanec,
vsa naša pravična dela kakor umazana obleka.
Vsi smo oveneli kakor listje,
naša krivda nas je odnesla kakor veter.
Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime,
ki bi se prebúdil, da bi se te dŕžal,
kajti skril si svoj obraz pred nami,
prepústil si nas môči naše krivde.
In zdaj, Gospod, si ti naš oče!
Mi smo glina, ti si naš upodabljávec, vsi smo delo tvojih rok.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19 (R 4b)

Odpev: Razjásni svoje obličje in rešeni bomo.
2
3
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Izraelov pastir, poslušaj!
Ti, ki sediš na kęrubih, pokaži se!
Zbudi svojo moč pred svojim ljudstvom,
pridi in nas reši! 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.
Naj tvoja roka spremlja moža tvoje desnice,
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sina človekovega, ki si ga okrépil zase.
Ne bomo se odvrnili od tebe,
požívi nas, da bomo tvoje ime klicáli. Odpev.

Drugo berilo: Pričakujemo našega Gospoda Jezusa Kristusa
1 Kor 1,3-9

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
milost vam in mir od Boga, našega Očeta,
in Gospoda Jezusa Kristusa.
Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost,
ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu,
kajti v njem ste vsestransko obogateli
v vsej besedi in v vsem spoznanju.
Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdílo,
tako da vi, ki pričakujete razodetje
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ne pogrešate nobenega daru milosti.
On vas bo tudi do konca utŕdil,
da boste brez krivde na dan našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo
s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom.
To je Božja beseda.

Aleluja

PS 85,8

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

Evangelij: Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride hišni gospodar
Mr 13,33-37

‡
33
34

35

36
37

Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Pazíte in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas!
Tako bo kakor s človekom,
ki je zapústil svoj dom in šel na potovanje.
Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo,
vratarju pa je naróčil, naj čuje.
Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar
-- zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori -da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.
Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

2. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Pripravimo pot Gospodu
Iz 40,1-5.9-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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»Tolažíte, tolažíte moje ljudstvo,«
govorí vaš Bog.
»Govoríte hčeri jeruzalemski na srce in ji kličite,
da je njena tlaka dokončana,
da je njena krivda poravnana,
ker je prejela iz Gospodove roke
dvojno kazen za vse svoje grehe.«
Glas kliče: »V puščavi pripravite pot Gospodu,
zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!
Vsaka dolina naj se dvigne
in vsak hrib in grič naj se poniža.
Kar je vijugasto, naj bo ravno,
in grebeni naj bodo ravnina.
Razodelo se bo Gospodovo veličastvo
in videlo ga bo naenkrat vse človeštvo,
kajti Gospodova usta so govorila.«
Povzpni se na visoko goro, znanilec veselja, Sion,
močnó povzdigni svoj glas, znanilec veselja, Jeruzalem,
povzdigni ga, ne boj se!
Povej Judovim mestom: »Glejte, vaš Bog!
Glejte, Gospod Bog prihaja z močjo,
njegova roka vlada zanj.
Glejte, njegovo plačilo je z njim,
njegovo povračilo pred njim.
Svojo čredo pase kakor pastir,
jo zbira s svojo roko,
jagnjeta nosi v svojem naročju,
počasi vodi doječe.«
To je Božja beseda.

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

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!
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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.
Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost. Odpev.
Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Pričakujemo nova nebesa in novo zemljo
2 Pt 3,8-14

Berilo iz drugega pisma apostola Petra.
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Tega, ljubi, ne smete prezreti:
pred Gospodom je en dan kakor tisoč let
in tisoč let kakor en dan.
Gospod ne odlaša glede obljube,
kakor nekateri mislijo, da je to odlašanje.
Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil,
temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje.
Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat.
Tedaj bo nebo s hrumom prešló,
prvine se bodo v ognju razkrojile,
zemlja in dela na njej pa bodo razkrita.
Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno,
če se bo vse to razkrojilo,
da čakate in pospešujete prihod Božjega dne,
zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo
in se bodo razžarjene prvine topile.
Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo
nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost.
Ljubi, ker to pričakujete, se potrudíte,
da vas najde v miru brez madeža in brez graje.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 3,4.6

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

Evangelij: Izravnajmo steze za Gospoda
Mr 1,1-8
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Iz svetega evangelija po Marku.
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaíju:
»Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi
in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.
K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani.
Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe.
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij.
Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je:
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,
da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«
Kristusov evangelij.

3. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Glasno se veselimo v Gospodu
Iz 61,1-2a.10-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim,
da povežem strte v srcu,
da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev,
da oznanim leto Gospodove milosti.
Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu.
Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja,
ovil me je z ogrinjalom pravičnosti
kakor ženina, ki si nadéne venec, kakor nevesto,
ki se okrasi z nakitom.
Saj kakor zemlja poraja svojo rast
in kakor vrt poganja svoje seme,
tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost
in hvalo pred vsemi narodi.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Lk 1,47-50.53-54 (R Iz 61,10b)

Odpev: Moja duša se raduje v mojem Bogu.
47
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Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku;
zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Odpev.
Velike reči mi je stóril Mogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod traja njegovo usmiljenje
z njimi, ki mu v strahu služijo.
Odpev: Moja duša se raduje v mojem Bogu.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja. Odpev.

Drugo berilo: Bog naj nas ohrani brez graje ob prihodu Gospoda
1 Tes 5,16-24

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.
16

Bratje in sestre,
vedno se veselite.

17
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Neprenehoma molíte.
V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja
v Kristusu Jezusu glede vas.
Duha ne ugašajte.
Preroštev ne zaničujte.
Vse preizkušajte, in kar je dobro, obdržíte.
Zla, pa naj bo kakršno koli, se vzdržíte.
Sam Bog miru naj vas posvetí, da boste popolni.
In vse, kar je vašega, duh, duša in telo,
naj se ohrani neoporečno,
dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus.
On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.
Božja beseda.

Aleluja

Prim. Iz 61,1

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

Evangelij: Sredi med vami stoji, a vi ga ne poznate
Jn 1,6-8.19-28
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Iz svetega evangelija po Janezu.
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.
To pa je Janezovo pričevanje:
Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite,
da so ga vprašali:
»Kdo si ti?«,
je priznal in ni tajil.
Priznal je: »Jaz nisem mesija.«
»Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali.
»Ne, tudi to nisem,« jim je rekel.
»Ali si prerok?«
»Ne,« je odgovóril.
Rekli so torej:
»Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali.
Kaj praviš sam o sebi?«
Dejal je:
»Jaz sem glas vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel prerok Izaíja.«
Odposlanci so bili iz vrst farizejev.
Vprašali so ga in mu rekli:
»Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija ne prerok?«
Janez jim je odgovóril:
»Jaz krščujem z vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate,
tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen na sandali.«
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana,
kjer je Janez krščeval.

To je Kristusov evangelij.

4. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Davidovo kraljestvo bo večno
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Berilo iz druge Samuelove knjige.
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Ko je kralj David prebival v svoji hiši
in mu je Gospod naklonil mir
pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog,
je kralj rekel preroku Natánu:
»Glej vendar, jaz stanujem v cedrovi hiši,
skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala.«
Natán je rekel kralju:
»Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj!«
A še tisto noč je Natánu prišla Gospodova beseda, rekoč:
»Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu:
Tako govorí Gospod: Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje?
Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice,
da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu.
Bil sem s teboj, kjer koli si hodil,
in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike.
Narédil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji.
Dolóčil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasádil vanj,
da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati
in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj,
od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela.
Naklônil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki.
Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod narédil hišo.
Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom,
bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa,
in bom utŕdil njegovo kraljestvo.
Jaz mu bom oče in on mi bo sin.
Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke
in tvoj prestol bo utrjen na veke.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 89,2-5.27.29 (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.
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.

27
29

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: Skrivnosti, od večnih časov zamolčane, so zdaj razodete
Rim 16,25-27

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
25

26

27

Bratje in sestre,
njemu, ki vas more po mojem evangeliju
in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi -v skladu z razodetjem skrivnosti,
ki je bila zamolčana skozi večne čase,
a je bila zdaj razodeta
in je po ukazu večnega Boga
oznanjena v preroških Pismih vsem narodom,
da bi bili poslušni veri -Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke.
Amen.
To je Božja beseda.

Aleluja

Lk 1,38

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova,
zgôdi se mi po tvoji besedi! Aleluja.

Evangelij: Glej, spočela boš in rodila sina
Lk 1,26-38

‡
26
27

28

29

30

31
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33

34

35

36
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret
k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef,
iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija.
Angel je vstopil k njej in rekel:
»Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala,
kakšen pozdrav je to.
Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.
Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida
in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?«
Angel ji je odgovóril:
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila,
zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti;
in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno.
Bogu namreč ni nič nemogoče.«

38

Marija pa je rekla:
»Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

BOŽIČNI ČAS
25. december
GOSPODOVO 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 nad teboj
Iz 62,1-5

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

2

3

4

5

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.
4
5

16
17

27

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.«

29

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.
16

17

22

23

24

25

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

‡
1
2

3

4

5

6

7

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,

8

9
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16

17

18

19

20

21

22

23

24
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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
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
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.
1

2

3

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

5

6

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

3

11
12
13

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite! Odpev.
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
12

13

14

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
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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!
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

Glejte, Gospod je razglásil do konca zemlje:
»Povejte hčeri síonski:
›Glej, tvoje odrešenje prihaja,

12

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

6
7

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,
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

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!«

16
17

18

19

20

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 rešuje
Iz 52,7-10

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
7

8

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.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!

3
4

5
6

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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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Kristusov evangelij.

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

Nedelja v božični osmini
SVETA DRUŽINA
Namesto beril, speva z odpevom in aleluje iz te knjige lahko vzamemo berili, spev in alelujo iz lekcionarja za leto A.

Prvo berilo: Dedič

bo tvoj lastni sin

1 Mz 15,1-6; 21,1-3

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Abramu v videnju prišla Gospodova beseda, rekoč:
»Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko.«
Abram pa je rekel:
»Gospod Bog, kaj mi boš vendar dal,
ko pa ostajam brez otrok in bo dedič moje hiše
Damaščan Eliézer?«
In Abram je rekel: »Glej, nisi mi naklônil potomstva,
zato, glej, bo moj dedič hlapec moje hiše.«
A glej, prišla mu je Gospodova beseda, rekoč:
»Ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti,
ki bo prišel iz tebe, bo tvoj dedič.«
Popěljal ga je na plano in mu rekel:
»Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!«
Potem mu je rekel:
»Tako bo s tvojim potomstvom.«
Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost.
Gospod je obiskăl Saro, kakor je rekel,
in Gospod je stóril Sari, kakor je napovedal.
Sara je spočela in rodila Abrahamu sina v njegovi starosti
ob času, ki mu ga je Bog napovedal.
Abraham je svojemu sinu, ki mu ga je rodila Sara, dal ime Izak.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 105,1-6.8-9 (R 7.8)

Odpev: Gospod se spominja svoje zaveze.
1
2

3
4

Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med ljudstvi njegova dela.
Pojte mu in mu igrajte,
premišljujte o vseh njegovih čudovitih delih. Odpev.
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda.
Iščite Gospoda in njegovo mogočnost,
vedno iščite njegovo obličje. Odpev.
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Zarod njegovega služabnika Abrahama,
Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci,
spominjajte se čudovitih del, ki jih je stóril,
njegovih znamenj in sodb njegovih ustnic. Odpev.
Na veke se spominja svoje zaveze,
besede, ki jo je zapovedal tisoč rodovom,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev.

Drugo berilo: Abrahamova, Sarina in Izakova vera
Heb 11,8.11-12.17-19

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
ker je Abraham veroval, je ubogal klic,
naj odide v deželo, ki naj bi jo dobil v delež.
Odšel je, ne da bi vedel, kam gre.
Ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je dobila moč,
da je kljub starosti spočela,
saj je bila prepričana v zvestobo tistega, ki je dal obljubo.
Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu,
tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu
in kakor je brez števila peska na morskem obrežju.
Ker je preizkušani Abraham veroval, je v dar prinesel Izaka.
Edinorojenega sina je bil voljan darovati on, ki je prejel obljube
in mu je bilo rečeno: »Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo.«
Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati.
Zato ga je -- rečeno v prispodóbi -- dobil nazaj od mrtvih.
Božja beseda.

Aleluja

Heb 1,1-2

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: Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti
Lk 2,22-40

‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja
po Mojzesovi postavi,
so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda,
kakor je zapisano v Gospodovi postavi:
Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu,
in da bi žrtvovali dve grlici ali dva golobčka,
kakor je rečeno v Gospodovi postavi.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ.
Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim.
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In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca.
V Duhu je prišel v tempelj.
In ko so starši prinesli dete Jezusa,
da bi zanj opravili vse po običaju postave,
ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:
»Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru,
kakor si obljubil s svojo besedo.
Kajti moje oči so videle Odrešenika,
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razodetje vsem narodom
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem.
Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali,
in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu.
Bila je že zelo v letih.
Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem,
nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let.
Templja ni zapuščala,
ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu.
Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga.
In pripovedovala je o otroku vsem,
ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi,
so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.
Otrok pa je rastel in se krepil.
Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Otrok je rastel in bil vedno bolj poln modrosti
Lk 2,22.39-40
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Iz svetega evangelija po Luku.
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi,
so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi,
so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.
Otrok pa je rastel in se krepil.
Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.
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.
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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!
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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.
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva. Odpev.
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Odpev: O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!

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

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačánom.
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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.
1

2

3

4

8

9

10

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,
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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.
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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.
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
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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.
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
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Iz svetega evangelija po Janezu.
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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.
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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,
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.
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O Bog, daj svojo razsodnost kralju,
svojo pravičnost králjevemu 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.
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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

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:
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»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
Namesto beril, speva z odpevom in aleluje iz te knjige lahko vzamemo berili, spev in alelujo iz lekcionarja za leto A.

Prvo berilo: Pridite k vodi, poslušajte in bo živela vaša duša
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, kupíte brez denarja,
brez plačila vzemíte 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.
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Glej, za pričo narodom sem ga postavil,
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 pusti 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 prim. 3)

Odpev: Zajemite vode iz studencev odrešenja.
2

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

3

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.
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Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, sionski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti. Odpev.

Drugo berilo: Pričujejo Duh, voda in kri
1 Jn 5,1-9

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
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Preljubi,
kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rôjen iz Boga;
in vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je od njega rôjen.
Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem,
če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi.
Ljubezen do Boga je v tem,
da se držimo njegovih zapovedi.
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In njegove zapovedi niso težke.
Vse, kar je rojěno iz Boga, premaga svet.
In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.
Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?
Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo,
ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo.
Duh to pričuje, kajti Duh je resnica.
Trije namreč pričujejo:
Duh in voda in kri.
In to troje je eno.
Če sprejmemo že človeško pričevanje,
je Božje pričevanje večje, kajti pričevanje Boga je v tem,
da je pričeval za svojega Sina.
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Jn 1,29

Aleluja. Janez je zagledal Jezusa,
da prihaja k njemu, in je rekel:
»Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.« Aleluja.

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov sin
Mr 1,7-11

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Janez oznanjal:
»Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden,
da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas iz nebes:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj 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 201.

POSTNI ČAS
1. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog sklene z Noetom zavezo po potopu
1 Mz 9,8-15

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
8
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Bog je rekel Nóetu in njegovim sinovom:
»Glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom,
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ki pride za vami,
pa tudi z vsemi živimi bitji, ki so pri vas:
s pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje, ki so pri vas,
z vsemi, ki so prišle iz ladje.
Tako sklepam zavezo z vami
in ne bom več iztrebil vsega živega z vodami potopa.
Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo.«
Bog je rekel:
»To je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami
in med vsemi živimi bitji, ki so pri vas,
za vse prihodnje rodove.
Svojo mavrico postavim v oblake
in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo.
In kadar bom zbral oblake nad zemljo
in se bo v oblakih prikazala mavrica,
tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami
in vsemi živimi bitji in vsem žívim;
vode ne bodo nikoli več narasle v potop,
da bi iztrebile vse živo.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4-9 (R 10a)

Odpev: Gospodove stëze so dobrota in zvestoba.
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Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza me nauči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve. Odpev.
Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi,
zaradi svoje dobrote. Odpev.
Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov. Odpev.

Drugo berilo: Rešuje nas krst, ki je uresničenje Noetove rešitve iz potopa
1 Pt 3,18-22

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
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Preljubi,
Kristus je trpel zaradi grehov,
in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične,
da bi vas pripěljal k Bogu.
Res je bil po telesu umorjen, a je bil po Duhu ožívljen.
V tem Duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi,
tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni,
ko jih je Bog nadvse potrpežljivo čakal.
A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno osem duš.
Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas.
Ne odstranjuje madežev s telesa,
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ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prósi Boga za čisto vest.
Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni
angeli in oblastí in močí.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem

Mt 4,4

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

Evangelij: Jezusa satan skuša in angeli mu strežejo
Mr 1,12-15

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo.
V puščavi je bil štirideset dni
in satan ga je skušal.
Bil je med zvermi
in angeli so mu stregli.
Ko pa so Janeza zaprli v ječo,
je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil
in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«
Kristusov evangelij.

2. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Abraham opravi daritev v veri in upanju
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:
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»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.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 116,10.15-19 (R 9)

Odpev: Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.
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Veroval sem v Gospoda,
tudi ko sem govóril: »Zelo sem nesrečen.«
Dragocena je v očeh Gospodovih
smrt njegovih zvestih. Odpev.
O Gospod, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje dékle.
Moje vezi si raztrgal, zato ti bom daroval zahvalno daritev,
klical bom ime Gospodovo. Odpev.
Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše,
v tvoji sredi, Jeruzalem. Odpev.

Drugo berilo: Bog svojemu Sinu ni prizanesel
Rim 8,31b-34

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
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Bratje in sestre,
če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
On ni prizanesel lastnemu Sinu,
temveč ga je dal za nas vse.
Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podáril?
Kdo bo obtoževal Božje izvóljence? Bog, ki opravičuje?
Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl,
še več, ki je vstal od mrtvih
in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas?

Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem

Prim. Mt 17,5

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

Evangelij: Nebeški Oče razodene, da je Jezus njegov Sin
Mr 9,2-10
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza
in jih same zase peljal na visoko goro.
Vpričo njih se je spreménil.
Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela,
da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu.
In prikazal se jim je Elija z Mojzesom
in pogovarjala sta se z Jezusom.
Oglásil se je Peter in rekel Jezusu:
»Učitelj, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore:
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.
Narédil se je oblak in jih obsenčil.
In iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več
razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.
In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil,
naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli,
dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.
To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali,
kaj pomeni vstati od mrtvih.
To je Kristusov evangelij.

3. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog je dal postavo po Mojzesu
2 Mz 20,1-17

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Bog govóril vse te besede in rekel:
»Jaz sem Gospod, tvoj Bog,
ki sem te izpěljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
Ne imej drugih bogov poleg mene!
Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega,
kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo!
Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog,
sem ljubosumen Bog, ki pokorím krivdo očetov na sinovih,
na tretjem in na četrtem rodu tistih, ki me sovražijo,
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izkazujem pa dobroto do tisočerega rodu tistim,
ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga,
kajti Gospod ne bo pústil brez kazni tistega,
ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!
Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,
sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga:
ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči
ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat!
Kajti v šestih dneh je Gospod narédil nebo in zemljo,
morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival.
Zato je Gospod blagoslôvil sobotni dan in ga posvétil.
Spoštuj očeta in mater,
da se podaljšajo tvoji dnevi v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog!
Ne ubijaj!
Ne prešuštvuj!
Ne kradi!
Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
Ne žěli hiše svojega bližnjega!
Ne žěli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle,
ne njegovega vola in osla,
ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!«
Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA PRVEGA BERILA: Bog je dal postavo po Mojzesu
2 Mz 20,1-3.7-8.12-17

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Bog govóril vse te besede in rekel:
»Jaz sem Gospod, tvoj Bog,
ki sem te izpěljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
Ne imej drugih bogov poleg mene!
Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga,
kajti Gospod ne bo pústil brez kazni tistega,
ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!
Spoštuj očeta in mater,
da se podaljšajo tvoji dnevi v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog!
Ne ubijaj!
Ne prešuštvuj!
Ne kradi!
Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
Ne žěli hiše svojega bližnjega!
Ne žěli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle,
ne njegovega vola in osla,
ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!«
Božja beseda.

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

Odpev: Gospod, ti imaš besede večnega življenja.
8

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
9
Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Odpev.
10
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.
11
Bolj kakor zlato so zaželene, bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke, bolj kakor med iz satovja. Odpev.

Drugo berilo: Oznanjamo Kristusa križanega - enim pohujšanje, drugim
1 Kor 1,22-25

modrost

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost,
mi pa oznanjamo križanega Kristusa,
ki je Judom v pohujšanje, poganom nespamet.
Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom,
oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost.
Kajti kar je pri Bogu nespamet, je modrejše od ljudi,
in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.
To je Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Jn 3,16

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.

Evangelij: Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil
Jn 2,13-25

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem.
V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov
ter menjalce denarja, ki so sedeli tam.
In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred.
Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize,
prodajalcem golobov pa rekel:
»Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!«
Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano:
›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹
Judje so mu rekli:
»Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?«
Jezus jim je odgovóril in rekel:
»Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.«
Judje so tedaj rekli:
»Šestinštirideset let so zidali ta tempelj,
ti pa ga boš postavil v treh dneh?«
On pa je govóril o templju svojega telesa.

22

23

24
25

Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili,
da je govóril o tem, in verovali so Pismu in besedi,
ki jo je rekel Jezus.
Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu,
so mnogi začeli verovati v njegovo ime,
ker so videli znamenja, ki jih je delal.
Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal
in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku;
sam je namreč vedel, kaj je v človeku.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsa berila za to nedeljo lahko vzamemo tudi iz lekcionarja A.

4. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog razodeva svojo jezo in usmiljenje
2 Krn 36,14-16.19-23

Berilo iz druge kroniške knjige.
14

15

16

19

20

21

22

23

Tiste dni so vsi vodilni duhovniki in ljudstvo kopičili nezvestobo,
posnemali vse gnusobe narodov in oskrunili Gospodovo hišo,
ki si jo je dal posvetiti v Jeruzalemu.
Gospod, Bog njihovih očetov,
jim je po svojih poslancih spet in spet pošiljal opomine,
ker se mu je smililo njegovo ljudstvo in njegovo prebivališče.
Toda zasmehovali so Božje poslance,
zaničevali njegove opomine in zasramovali njegove preroke,
dokler ni Gospodov srd na ta narod tako vzkípel,
da ni bilo več ozdravljenja.
Kaldejci so zažgali Božjo hišo, podrli jeruzalemsko obzidje
in požgali z ognjem vse palače v njem,
da so pokončali vso dragoceno opremo v njih.
Kar jih je ušlo meču, so odpeljali v ujetništvo v Babilon.
Bili so sužnji kralju in njegovim sinovom
do začetka perzijskega kraljestva,
da se je izpolníla Gospodova beseda v Jeremijevih ustih:
Dokler dežela ni zadostila za svoje sobote,
je morala vse dni, ko je bila opustošena, počivati,
dokler se ni dopolnílo sedemdeset let.
V prvem letu perzijskega kralja Kira je Gospod
-- da se je izpolnila Gospodova beseda v Jeremijevih ustih -obúdil duha perzijskega kralja Kira,
da je razglásil po vsem svojem kraljestvu in tudi pisno naznanil:
»Tako govori perzijski kralj Kir:
›Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, Bog nebes,
in mi naróčil, naj mu sezidam hišo v Jeruzalemu, ki je v Judeji.
Kdor med vami je iz vsega njegovega ljudstva,
naj bo z njim Gospod, njegov Bog, in naj odide.‹ «
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 137,1-6 (R prim. 6a)

Odpev: Gorje mi, če se te ne bom spominjal.
1
2

Ob babilonskih rekah smo sedeli in jokali,
ko smo se spominjali Siona.
Na vrbe sredi tuje dežele
smo obesili svoje citre. Odpev.

3

Kajti tam so zahtevali od nas, da pojemo,
tisti, ki so nas odvedli v sužnost.
Naši mučitelji so zahtevali od nas veselo rajanje:
»Zapójte nam katero sionskih pesmi!« Odpev.

4

Kako bi mogli peti Gospodovo pesem,
ko smo na tuji zemlji?
Če pozabim tebe, Jeruzalem,
naj se posuši moja desnica. Odpev.

5

6

Jezik naj se mi prilepi k nebu,
če se te ne bom spominjal,
če ne bom postavil Jeruzalema
nad vse svoje veselje. Odpev.

Drugo berilo: Mrtvi smo bili zaradi grehov, a rešeni smo z milostjo
Ef 2,4-10

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Bratje in sestre,
Bog, ki je bogat v usmiljenju,
nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil,
čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi,
skupaj s Kristusom ožívil
-- po milosti ste bili namreč rešeni -in z njim nas je obúdil in nas posádil v nebesa v Kristusu Jezusu,
da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas
v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti.
Z milostjo ste namreč odrešeni po veri,
vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar.
Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.
Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela;
zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem

Jn 3,16

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.

Evangelij: Bog je poslal svojega Sina, da bi svet odrešil
Jn 3,14-21

‡
14

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu:
»Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi,
tako mora biti povzdignjen Sin človekov,
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da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje.
Bog je namreč 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 sodi;
kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet
in so ljudje bolj ljubili temő kakor luč,
kajti njihova dela so bila hudobna.
Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči,
da se ne bi razkrila njegova dela.
Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči,
da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu.«
Kristusov evangelij.

Vsa berila za to nedeljo lahko vzamemo tudi iz lekcionarja A.

5. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: V novi zavezi se Bog grehov ne spominja več
Jer 31,31-34

Berilo iz knjige preroka Jeremija.
31

32

33

34

»Glej, pridejo dnevi,« govorí Gospod,
»ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo.
Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne,
ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpěljal iz egiptovske dežele;
to zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar,«
govorí Gospod.
»To je marveč zaveza,
ki jo bom sklěnil z Izraelovo hišo po tistih dneh,«
govorí Gospod:
»Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost
in v njih srce jo bom zapisal.
Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo.
Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli:
›Spoznajte Gospoda!‹, ker me bodo poznali vsi,
od najmanjšega do največjega med njimi,« govorí Gospod.
»Kajti njihovo krivdo bom odpústil
in njihovega greha se ne bom več spominjal.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 51,3-4.12-15 (R 12a)

Odpev: Čisto srce, o Bog, mi ustvari.

3
4
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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.
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.
Uporne bom učil tvojih potov,
grešniki se bodo vrnili k tebi. Odpev.

Drugo berilo: Jezus se uči pokorščine in postane začetnik večnega zveličanja
Heb 5,7-9

Berilo iz pisma Hebrejcem.
7
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Bratje in sestre,
Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji
daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu,
ki bi ga mogel rešiti iz smrti,
in bil je uslišan zaradi bogovdanosti.
Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naúčil poslušnosti,
dosegel popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni,
počelo večnega odrešenja.
Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Jn 12,26

Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, govorí Gospod,
in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.

Evangelij: Če seme umre, obrodi obilen sad
Jn 12,20-33

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je bilo med tistimi,
ki so na praznik prišli počastit Boga, tudi nekaj Grkov.
Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili:
»Gospod, radi bi videli Jezusa.«
Filip je šel in to povedal Andreju.
Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala.
Jezus jima je odgovóril:
»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča.
Resnično, resnično, povem vam:
Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo;
če pa umre, obrodi obilo sadu.
Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil;
kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu,
ga bo ohranil za večno življenje.
Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj,
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in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.
Če kdo meni služi, ga bo počástil Oče.
Zdaj je moja duša vznemirjena.
In kaj naj rečem?
Oče, reši me iz te ure?
Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro.
Oče, poveličaj svoje ime!«
Tedaj je prišel glas iz nebes:
»Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.«
Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila:
»Zagrmelo je.«
Drugi pa so govorili:
»Angel mu je govóril.«
Jezus je odgovóril in rekel:
»Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas.
Zdaj je sodba nad tem svetom,
zdaj bo vladar tega sveta izgnan,
in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.«
To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl.
To je Kristusov evangelij.

Vsa berila za to nedeljo lahko vzamemo tudi iz lekcionarja A.

CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA TRPLJENJA
PROCESIJA Z ZELENJEM
Evangelij: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu
Mr 11,1-10

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Bétfage in Betanije ob Oljski gori,
je Jezus poslal dva izmed svojih učencev in jima rekel:
»Pojdita v vas, ki je pred vama.
Takoj ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička,
na katerem še nikoli ni sedél noben človek.
Odvežita ga in pripeljita.
In če vama kdo reče: ›Zakaj to delata?‹, recita:
›Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sëm.‹ «
Odšla sta in našla oslička, privezanega pri vratih zunaj ob cesti,
ter ga začela odvezovati.
Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli:
»Kaj delata? Zakaj odvezujeta oslička?«
Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so ju pustili.
Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča
in sédel je nanj.
Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče,
drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih.
Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali:
»Hozána! Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Blagoslovljěno kraljestvo našega očeta Davida,
kraljestvo, ki prihaja! Hozána na višavah!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.
ali po izbiri:
Jn 12,12-16

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je velika množica, ki je prišla na praznik,
slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem.
Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali:
»Hozána! Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu,
in Izraelov kralj!«
Jezus je našel oslička in sédel nanj, kakor je pisano:
›Ne boj se, sionska hči!
Glej, tvoj kralj prihaja, sedéč na osličjem mladiču.‹
Njegovi učenci sprva tega niso razumeli.
Ko pa je bil Jezus poveličan,
so se spomnili, da je bilo to pisano o njem
in da so mu to storili.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

MAŠA
Prvo berilo: Svojega obraza ni skrival pred sramotenjem
Iz 50,4-7

(tretji spev Gospodovega služabnika)

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?
8
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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,
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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, 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
Mr 14,1 - 15,47
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku.
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Bilo je dva dni pred veliko nočjo in praznikom opresnikov.
Véliki duhovniki in pismouki so iskali način,
kako bi Jezusa z zvijačo prijeli in usmrtili.
Govorili pa so:
»Samo na praznik ne,
da ne bo nemira med ljudstvom.«
Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedél pri mizi,
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je prišla žena z alabastrno posodico
dragocenega dišavnega olja iz pristne narde.
Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo.
Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj:
»Čemú ta potrata olja?
Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo denarijev
in denar dali ubogim!«
In jezili so se nanjo.
Jezus pa jim je rekel:
»Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila.
Uboge imate namreč vedno med seboj,
in kadar hočete, jim lahko dobro storite,
mene pa nimate vedno.
Kar je mogla, je storila:
vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb.
Resnično, povem vam:
Kjer koli po svetu bo oznanjen evangelij,
bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.«
Tedaj je Juda Iškarijot, eden izmed dvanajstérih,
šel k vélikim duhovnikom, da bi jim ga izdal.
Ko so za to slišali, so se razveselili in obljubili,
da mu bodo dali denar.
Iskal je torej način, kako bi jim ga ob priložnosti izdal.
Prvi dan opresnikov, ko so žrtvovali velikonočno jagnje,
so mu rekli njegovi učenci:
»Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo,
da boš jedel velikonočno jagnje?«
Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel:
»Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški,
ki bo nosil vrč vode.
Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil,
recita hišnemu gospodarju:
›Učitelj pravi: Kje je moj prostor,
kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci?‹
In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico,
pripravljeno in urejeno;
tam nam pripravita.«
Učenca sta odšla.
Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal,
in sta pripravila velikonočno jagnje.
Ko se je zvečerilo, je prišel z dvanajstérimi.
In ko so sedeli pri mizi in jedli, je Jezus rekel:
»Resnično, povem vam:
Eden izmed vas, tisti, ki z menoj jé, me bo izdal.«
Prevzela jih je žalost in drug za drugim so mu govorili:
»Saj nisem jaz?«
On pa jim je rekel:
»Eden izmed dvanajstérih je, tisti,
ki z menoj pomaka v skledo.
Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem,
toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal Sina človekovega.
Bolje bi bilo zanj, da se ne bi rodil.«
Medtem ko so jedli, je vzel kruh,
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ga blagoslovil, razlômil, jim ga dal in rekel:
»Vzemite, to je moje telo.«
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega.
In rekel jim je:
»To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.
Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte
do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.«
In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
Jezus jim je rekel:
»Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je:
›Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile.‹
Toda ko bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo.«
Peter pa mu je dejal:
»Tudi če se bodo vsi pohujšali, jaz se ne bom.«
Jezus mu je rekel:
»Resnično, povem ti:
Nocoj, to noč, preden bo petelin dvakrat zapel,
me boš trikrat zatájil.«
On pa je še bolj vneto govóril:
»Tudi če bi bilo treba umreti s teboj,
te nikakor ne bom zatájil.«
Tako so govorili tudi vsi drugi.
Prišli so na kraj z imenom Getsémani,
in Jezus je rekel svojim učencem:
»Sedíte tukaj, dokler bom môlil!«
S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza.
Obšla ga je groza in je začel trepetati.
Rekel jim je:
»Moja duša je žalostna do smrti.
Ostanite tukaj in čujte!«
In šel je malo naprej, se vrgel na tla in môlil,
da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo njega.
Govóril je:
»Aba, Oče, tebi je vse mogoče!
Daj, da gre ta kelih mimo mene,
vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!«
Nato je šel in ugotôvil, da spijo. Petru je rekel:
»Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden?
Čujte in molíte, da ne pridete v skušnjavo!
Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
Spet je odšel in môlil z istimi besedami.
In ko se je vrnil, je spet odkril, da spijo.
Njihove oči so bile težke in niso vedeli, kaj bi mu odgovorili.
Prišel je tretjič in jim rekel:
»Še vedno spite in počivate? Dovolj je! Ura je prišla.
Zdaj je Sin človekov izročen v roke grešnikov.
Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal.«
In takoj, ko je še govóril, je prišel Juda,
eden izmed dvanajstérih,
in z njim množica ljudi z meči in koli.
Poslali so jih véliki duhovniki, pismouki in starešine.
Izdajalec jim je dal znamenje in rekel:
»Kogar bom poljubil, tisti je.
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Primite ga in ga previdno odpeljite.«
Ko je prišel, je takoj stopil k njemu, rekel:
»Učitelj!«
in ga poljubil.
Oni pa so stegnili roke po njem in ga prijeli.
Eden izmed tistih, ki so stali zraven, je izdrl meč,
udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal uho.
Tedaj jim je Jezus dejal:
»Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli,
da bi me prijeli.
Dan na dan sem učil pri vas v templju in me niste prijeli.
Toda naj se izpolnijo Pisma.«
In vsi so ga zapustili in zbežali,
neki mladenič pa je šel za njim.
Ogrnjen je bil le z lanenim oblačilom.
Zgrabili so ga,
on pa je oblačilo pústil in gol pobegnil.
Jezusa so odvedli k vélikemu duhovniku.
Tam so se zbrali vsi véliki duhovniki, starešine in pismouki.
Peter pa je šel od daleč za njim noter
do palače vélikega duhovnika.
Sedél je s služabniki vélikega duhovnika in se grel pri ognju.
Véliki duhovniki in ves véliki zbor
so iskali pričevanje proti Jezusu,
da bi ga usmrtili, vendar ga niso mogli najti.
Veliko jih je sicer proti njemu po krivem pričalo,
toda njihova pričevanja se niso ujemala.
Nato jih je nekaj nastopílo in takole lažnivo pričalo
zoper njega:
»Mi smo ga slišali, ko je rekel:
›Jaz bom podrl ta tempelj, ki je narejen z rokami,
in v treh dneh sezidal drugega, ki ne bo narejen z rokami.‹ «
A tudi takó se njihovo pričevanje ni ujemalo.
Tedaj je véliki duhovnik stopil v sredo in rekel Jezusu:
»Nič ne odgovoriš? Kaj je to, kar tile pričajo zoper tebe?«
On pa je mólčal in ni nič odgovóril.
Véliki duhovnik ga je znova vprašal:
»Si ti Kristus, Sin Blagoslovljenega?«
Jezus mu je odvrnil:
»Jaz sem. In videli boste Sina človekovega
sedeti na desnici Moči in priti z oblaki neba.«
Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel:
»Kaj potrebujemo še prič?
Slišali ste bogokletje. Kaj se vam zdi?«
Ti pa so ga vsi obsodili, da zasluži smrt.
Nekateri so začeli pljuvati vanj, mu zakrivati obraz,
ga tolči s pestmi in govoriti:
»Prerokuj!«
Tudi služabniki so ga udarjali.
Ko je bil Peter spodaj na dvorišču,
je prišla ena izmed dekel vélikega duhovnika.
Ko je videla Petra, da se greje, si ga je ogledala in rekla:
»Tudi ti si bil s tem Nazaréčanom, Jezusom.«
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On pa je tajil:
»Ne vem in ne razumem, kaj praviš.«
Nato je odšel ven proti preddverju in petelin je zapel.
Ko ga je dekla videla, je spet začela govoriti okoli stoječim:
»Ta je izmed njih.«
On pa je spet tajil.
Kmalu nato so ti, ki so stali zraven, Petru spet rekli:
»Res si izmed njih, saj si vendar Galilejec.«
On pa se je začel zaklinjati in prisegati:
»Ne poznam tega človeka, o katerem govorite.«
In takoj je petelin drugič zapel
in Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus:
›Preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.‹
In začel je jokati.
Takoj zjutraj so véliki duhovniki sklicali posvet
s starešinami in pismouki, torej ves véliki zbor.
Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu.
Pilat ga je vprašal:
»Si ti judovski kralj?«
Odgovóril mu je:
»Ti praviš.«
Véliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči.
Pilat ga je znova vprašal:
»Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.«
Jezus pa ni nič več odgovóril, tako da se je Pilat čudil.
Ob prazniku pa jim je navadno izpústil enega jetnika,
za katerega so prosili.
S tistimi, ki so ob uporu zagrešili umor,
je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Baraba.
Množica je tedaj prišla gor
in začela prositi za tisto, kar jim je po navadi stóril.
Pilat jim je odgovóril:
»Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?«
Vedel je namreč, da so ga véliki duhovniki izdali iz zavisti.
Véliki duhovniki pa so nahujskali množico,
naj jim rajši izpusti Baraba.
Pilat jim je znova odgovóril:
»Kaj torej hočete, da storim z njim,
ki ga imenujete judovski kralj?«
In spet so zavpili:
»Križaj ga!«
Pilat jim je rekel:
»Kaj je vendar hudega stóril?«
Oni pa so še bolj zavpili:
»Križaj ga!«
Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpústil Baraba,
Jezusa pa dal bičati in ga izróčil, da bi bil križan.
Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše,
in sklicali vso četo.
Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli.
Začeli so ga pozdravljati:
»Pozdravljen, judovski kralj!«
Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj,
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poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal.
Potem ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat
in ga oblekli v njegova oblačila.
In peljali so ga ven, da bi ga križali.
Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene,
Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja,
da je nesel njegov križ.
Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota,
kar v prevodu pomeni Kraj lobanje.
Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel.
Križali so ga in si razdelili njegova oblačila,
tako da so žrebali zanja, kaj naj bi kdo vzel.
Bilă je tretja ura, ko so ga križali.
Napis o njegovi krivdi se je glasil: ›Judovski kralj.‹
In z njim so križali dva razbojnika,
enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici.
Tisti pa, ki so hodili mimo,
so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili:
»No, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš,
stopi s križa in se tako reši.«
Podobno so ga med seboj zasmehovali
tudi véliki duhovniki s pismouki in so govorili:
»Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti.
Kristus, Izraelov kralj, naj zdaj stopi s križa,
da bomo videli in verovali.«
Tudi onadva, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila.
Ko je prišla šesta ura,
se je stemnilo po vsej deželi do devete ure.
Ob deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom:
»Eloí, Eloí, lemá sabahtáni?«
kar v prevodu pomeni:
›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapústil?‹
Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili:
»Glejte, Elija kliče!«
Nekdo je pritekel in napójil gobo s kisom,
jo nataknil na trs in mu ponujal piti z besedami:
»Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel.«
Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil.
(Nekaj trenutkov v sveti tihoti klečimo.)
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In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal.
Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl,
da je tako izdihnil, je rekel:
»Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«
Bilo je tudi nekaj žená, ki so gledale od daleč;
med njimi Marija Magdalena,
Marija, mati Jakoba mlajšega in Jozéja, ter Salóma,
ki so ga spremljale, ko je bil v Galileji, in mu stregle,
in še veliko drugih, ki so prišle z njim v Jeruzalem.
Že se je zvečerilo.
Ker je bil dan pripravljanja, to je dan pred soboto,
je Jožef iz Arimateje, ugleden član vélikega zbora,

ki je tudi sam pričakoval Božje kraljestvo,
pogumno stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo.
44
Pilat se je začudil, da je že mrtev.
Poklical je k sebi stotnika in ga vprašal,
ali je že dolgo, odkar je umrl.
45
Ko je to od stotnika zvedel, je truplo podáril Jožefu.
46
In Jožef je kupil kos platna,
Jezusa snel, zavil v platno
in ga polóžil v grob, ki je bil vsekan v skalo.
Nato je zaválil kamen k vhodu v grob.
47
Marija Magdalena in Marija, Jozéjeva mati,
pa sta opazovali, kam ga je polóžil.
KRAJŠA OBLIKA: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
Mr 15,1-39
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Marku.
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Tisti čas so véliki duhovniki sklicali posvet
s starešinami in pismouki, torej ves véliki zbor.
Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu.
Pilat ga je vprašal:
»Si ti judovski kralj?«
Odgovóril mu je:
»Ti praviš.«
Véliki duhovniki so ga obtoževali veliko reči.
Pilat ga je znova vprašal:
»Nič ne odgovarjaš? Poglej, koliko reči te obtožujejo.«
Jezus pa ni nič več odgovóril, tako da se je Pilat čudil.
Ob prazniku pa jim je navadno izpústil enega jetnika,
za katerega so prosili.
S tistimi, ki so ob uporu zagrešili umor,
je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime Baraba.
Množica je tedaj prišla gor
in začela prositi za tisto, kar jim je po navadi stóril.
Pilat jim je odgovóril:
»Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?«
Vedel je namreč, da so ga véliki duhovniki izdali iz zavisti.
Véliki duhovniki pa so nahujskali množico,
naj jim rajši izpusti Baraba.
Pilat jim je znova odgovóril:
»Kaj torej hočete, da storim z njim,
ki ga imenujete judovski kralj?«
In spet so zavpili:
»Križaj ga!«
Pilat jim je rekel:
»Kaj je vendar hudega stóril?«
Oni pa so še bolj zavpili:
»Križaj ga!«
Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpústil Baraba,
Jezusa pa dal bičati in ga izróčil, da bi bil križan.
Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše,
in sklicali vso četo.
Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli.
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Začeli so ga pozdravljati:
»Pozdravljen, judovski kralj!«
Tolkli so ga po glavi s trstom, pljuvali vanj,
poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal.
Potem ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat
in ga oblekli v njegova oblačila.
In peljali so ga ven, da bi ga križali.
Prisilili so nekega mimoidočega, Simona iz Cirene,
Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja,
da je nesel njegov križ.
Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota,
kar v prevodu pomeni Kraj lobanje.
Dajali so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel.
Križali so ga in si razdelili njegova oblačila,
tako da so žrebali zanja, kaj naj bi kdo vzel.
Bilă je tretja ura, ko so ga križali.
Napis o njegovi krivdi se je glasil: ›Judovski kralj.‹
In z njim so križali dva razbojnika,
enega na njegovi desnici in enega na njegovi levici.
Tisti pa, ki so hodili mimo,
so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili:
»No, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš,
stopi s križa in se tako reši.«
Podobno so ga med seboj zasmehovali
tudi véliki duhovniki s pismouki in so govorili:
»Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti.
Kristus, Izraelov kralj, naj zdaj stopi s križa,
da bomo videli in verovali.«
Tudi onadva, ki sta bila križana z njim, sta ga sramotila.
Ko je prišla šesta ura, se je stemnilo po vsej deželi do devete ure.
Ob deveti uri pa je Jezus zavpil z močnim glasom:
»Eloí, Eloí, lemá sabahtáni?«
kar v prevodu pomeni:
›Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapústil?‹
Ko so nekateri, ki so stali zraven, to slišali, so govorili:
»Glejte, Elija kliče!«
Nekdo je pritekel in napójil gobo s kisom,
jo nataknil na trs in mu ponujal piti z besedami:
»Pustite, poglejmo, ali bo prišel Elija in ga snel.«
Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil.
(Nekaj trenutkov v sveti tihoti klečimo.)
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In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal.
Ko je stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl,
da je tako izdihnil, je rekel:
»Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«

Maša te nedelje ima trojno branje, ki je zelo priporočeno, razen če pastoralni razlogi narekujejo 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 upravičeno, 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!
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
1 Kor 11,23-26

Gospodovo smrt

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
Novo zapoved vam dam, govorí Gospod,
da se ljúbite 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,

Jn 13,34
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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
Iz 52,13–53,12

(četrti spev Gospodovega služabnika)

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
13

Glej, moj služabnik bo imel uspeh,
povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen.
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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
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.
2
6

12
13

15
16

17
25

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
in je šel z Jezusom na dvorišče vélikega duhovnika,
Peter pa je ostal zunaj pri vratih.
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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.«
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Tedaj jim je Pilat dejal:
»Vzemite ga in ga sodíte po svoji postavi.«
Judje so mu rekli:
»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,
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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:
»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,
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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.«
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.)

31

32

33

34

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
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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,
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 biti izpuščeno 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.
1
2

3

4

5

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.
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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.
In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan.
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.
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!«
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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,
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!«
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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.
Ob njih prebivajo ptice pod nebom,
oglašajo se iz vejevja. Odpev.
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.
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.
4
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Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
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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.
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.

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

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.
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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.
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.
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
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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.
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.
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»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.
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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,
za voditelja in zapovedníka narodom.
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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.
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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.
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»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.
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Poslušaj, Izrael, zapovedi življenja,
prisluhnite, da se naučite preudarnosti!
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.
16
17
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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. 142)
ali: Ps 51,12-15.18-19 (R 12a)
Odpev: Čisto srce, o Bog, mi ustvari.
12
13

14
15

18
19

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.
Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral.
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev,
skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. Odpev.

Osmo berilo: Od mrtvih vstali Kristus ne umre več
Rim 6,3-11

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
3

4

5

6

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.

7
8

9

10

11

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
16
17

22
23

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: Aleluja. Aleluja. Aleluja.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito. Odpev.

Evangelij: Jezus Nazarečan, Križani, je vstal
Mr 16,1-7

‡
1

2
3

4

5

6

7

Iz svetega evangelija po Marku.
Ko je minila sobota,
so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Salóma
kupile dišav, da bi šle mazilit Jezusa.
Prvi dan tedna so šle h grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo.
Med seboj so govorile:
»Kdo nam bo odválil kamen od vhoda v grob?«
Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljën;
bil je zelo velik.
Stopile so v grob in zagledale mladeniča,
ki je sedél na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom,
in so se zelo začudile.
On pa jim je rekel:
»Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazaréčana, križanega.
Vstal je. Ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili.
Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru:
›Pred vami pojde v Galilejo;
tam ga boste videli,

kakor vam je rekel.‹ «
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.
34
37

38

39
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41

42

43

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.
1
2

16
17

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.

22
23

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

2
3

4

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

2

3
4

5

6

7

8

9

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.
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 evangelij, ki je določen za vigilijo.
Pri večerni maši lahko beremo 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.
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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.
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!
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: Verniki bodimo enega srca in enega duha
Apd 4,32-35

Berilo iz Apostolskih del.
32

33

34

35

Množica teh, ki so sprejeli vero,
je bila kakor eno srce in ena duša.
Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last,
temveč jim je bilo vse skupno.
Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa
in velika milost je bila nad vsemi.
Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja.
Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše, so prinašali izkupiček
ter ga polagali k nogam apostolov;
in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 118,2-4.16-18.22-24 (R 1a)

Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
ali:
Aleluja.
2
3
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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.«
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.« Odpev.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih.
Gospod me je trdo vzgajal,
toda ni me izročil smrti.
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: Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet
1 Jn 5,1-6

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
1

2

3

4

5
6

Preljubi,
kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rôjen iz Boga;
in vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega,
ki je od njega rôjen.
Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po tem,
če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi.
Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovih zapovedi.
In njegove zapovedi niso težke.
Vse, kar je rojěno iz Boga, premaga svet.
In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.
Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin?
Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo,
ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo.
Duh to pričuje, kajti Duh je resnica.
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

‡
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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!«
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!«

27

28

29

30

31

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: Umorili ste Začetnika življenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih
Apd 3,13-15

Berilo iz Apostolskih del.
13
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Tiste dni je Peter rekel ljudstvu:
»Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov
je poveličal svojega služabnika Jezusa,
ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom,
ko je ta že razsodil, naj bo oproščen.
Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli
in si izprosili pomilostitev ubijalca,
Začetnika življenja pa ste ubili.
Toda Bog ga je obúdil od mrtvih in mi smo temu priče.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 4,2.4.7.9 (R 7b)

Odpev: Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!
ali:
Aleluja.
2

Kadar te kličem, mi odgovôri, Bog moje pravičnosti!
V stiski si mi odprl širjave.
Izkaži mi milost,
usliši mojo molitev. Odpev.

4

Vedite, da Gospod čudovito ravna
s svojim vernim,
Gospod me bo uslišal,
ko bom klical k njemu. Odpev.

7

Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!

9

V miru bom legel in počival,
saj ti, Gospod, sam skrbiš,
da varno prebivam. Odpev.

Drugo berilo: On je sprava za naše grehe in grehe vsega sveta
1 Jn 2,1-5a

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
1
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Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili!
Če pa že kdo stori greh,
imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega.
On je namreč spravna daritev za naše grehe,
pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet.
Iz tega vemo, da ga zares poznamo,
če izpolnjujemo njegove zapovedi.
Kdor pravi: ›Poznam ga‹, pa se njegovih zapovedi ne drži,
je lažnivec in v njem ni resnice.
V tistem pa, ki se drži njegove besede,
je Božja ljubezen resnično postala popolna.
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Lk 24,32

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

Evangelij: Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih
Lk 24,35-48

‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti
in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha.
Ko so se oni pogovarjali o tem,
je sam stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Vznemirili so se in obšel jih je strah.
Mislili so, da vidijo duha.
Dejal jim je:
»Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?
Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz.
Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti,
kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge.
Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel:
»Imate tukaj kakšno jed?«
Ponudili so mu kos pečene ribe.
Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
Nato jim je rekel:
»To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas:
Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni
v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.
Rekel jim je:
»Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih,
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in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom
spreobrnjenje v odpuščanje grehov,
s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
Vi ste priče teh reči.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

4. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: V nikomer drugem ni zveličanja
Apd 4,8-12

Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni je Peter, poln Svetega Duha, rekel:
»Poglavarji ljudstva in starešine!
Danes naju zaslišujete zaradi dobrote,
ki sva jo storila bolnemu človeku.
Po kom je ta ozdravél?
Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu:
v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali,
Bog pa ga je obúdil od mrtvih.
V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami.
On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli,
a je postal vogelni kamen.
V nikomer drugem ni odrešenja;
zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime,
po katerem naj bi se mi rešili.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29 (R 22)

Odpev: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.
ali:
Aleluja.
1
8
9
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Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v človeka.
Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v kneze. Odpev.
Zahvaljujem se ti, ker si me uslišal
in mi postal rešitelj.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen. Odpev.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.
Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu,
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše. Odpev.
Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati,
moj Bog, hočem te poveličevati.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota. Odpev.

Drugo berilo: Gledali bomo Boga, kakršen je
1 Jn 3,1-2

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
1

2

Preljubi,
poglejte, kakšno ljubezen nam je podáril Oče:
Božji otroci se imenujemo in to tudi smo.
Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega.
Preljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo.
Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se prikaže,
ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.
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: Dobri pastir da življenje za svoje ovce
Jn 10,11-18

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel:
»Jaz sem dobri pastir.
Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.
Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove,
pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk,
in volk jih pograbi in razkropi.
Je pač najemnik in mu za ovce ni mar.
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta.
Svoje življenje dam za ovce.
Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva.
Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas
in bo ena čreda, en pastir.
Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem.
Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe.
Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem.
To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«
Kristusov evangelij.

5. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo:

Barnaba razloži apostolom, kako je Pavel na poti videl Gospoda

Apd 9,26-31

Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni je Savel prišel v Jeruzalem,
kjer se je skušal pridružiti učencem.
Toda vsi so se ga bali in mu niso verjeli, da je učenec.
Tedaj se je zanj zavzel Barnaba
in ga predstavil apostolom.
Povedal jim je, kako je Savel med potjo videl Gospoda,
ki mu je govóril,
in kako je v Damasku brez strahu nastopal v Jezusovem imenu.
Poslej se je z njimi družil v Jeruzalemu
in pogumno govóril v Gospodovem imenu.
Razpravljal je s helenisti in se z njimi prerekal,
ti pa so ga nameravali ubiti.
Ko so bratje to zvedeli,
so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz.
Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji živela v miru.
Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem
ter rastla v tolažbi Svetega Duha.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 22,26b-28.30-32 (R 26a)

Odpev: Gospodu gre moja hvalnica.
ali:
Aleluja.
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Svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo.
Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo;
naj jim sŕca živijo na veke. Odpev.
Spomnili se bodo in se vrnili h Gospodu vsi konci zemlje;
pred njim bodo padle na kolena vse družine narodov.
Hranijo se in padajo na kolena vsi krepki na zemlji,
pred njim se klanjajo vsi, ki se v prah pogrezajo.
Odpev: Gospodu gre moja hvalnica.
ali:
Aleluja.
Moja duša pa bo živela le njemu, moj zarod mu bo služil.
O mojem Gospodu bodo pripovedovali prihodnjemu rodu,
oznanjali bodo njegovo pravičnost.
Ljudstvu, ki bo šele rojeno, bodo govorili: »Gospod je to narédil.«
Odpev.

Drugo berilo: Jezusova zapoved je, da verujemo in se ljubimo
1 Jn 3,18-24

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
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Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom,
ampak v dejanju in resnici.
Po tem bomo tudi spoznali, da smo iz resnice.
In pred njim bomo pomirili svoje srce,
če nas srce obsoja;
saj je Bog večji od našega srca in vé vse.
Preljubi, če pa nas naše srce ne obsoja,
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smo lahko z Bogom zaupni
in dobimo od njega, kar ga prosimo,
ker se držimo njegovih zapovedi
in delamo, kar mu je všeč.
To pa je njegova zapoved,
da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa
in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal.
Kdor se drži njegovih zapovedi,
ostaja v Bogu in on v njem.
Da ostaja v nas, pa spoznamo po Duhu, ki nam ga je dal.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 15,4-5

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

Evangelij: Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu
Jn 15,1-8

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani;
in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu.
Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal.
Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.
Jaz sem trta, vi mladike.
Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu,
kajti brez mene ne morete ničesar storiti.
Če kdo ne ostane v meni,
ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši.
Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.
Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas,
prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.
V tem je poveličan moj Oče,
da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«
To je Kristusov evangelij.

6. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Tudi na pogane se je razlila milost Svetega Duha
Apd 10,25-26.34-35.44-48

Berilo iz Apostolskih del.
25

26

Ko je Peter hôtel vstopiti,
mu je Kornelij prišel naproti
in padel pred njim na kolena.
Peter mu je vělel vstati z besedami:
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»Vstani! Tudi jaz sem samo človek.«
Tedaj 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.«
Ko je Peter še govóril te besede,
je prišel Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.
Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se čudili,
kako da se dar Svetega Duha razliva tudi na pogane;
slišali so jih namreč,
kako govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga.
Tedaj je Peter spregovóril:
»Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi.
Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z vodo?«
In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa Kristusa.
Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj dni med njimi.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 98,1-4 (R 2)

Odpev: Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.
ali:
Aleluja.
1
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Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala, njegova sveta roka.
Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost. Odpev.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte! Odpev.

Drugo berilo: Bog je ljubezen
1 Jn 4,7-10

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
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Preljubi,
ljubímo 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 mi vzljubili Boga.
On nas je vzljubil in poslal svojega Sina
v spravno daritev za naše grehe.
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: Kdor zares ljubi, da življenje za svoje prijatelje
Jn 15,9-17
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.
Ostaníte v moji ljubezni!
Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta
in ostajam v njegovi ljubezni.
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas
in da bo vaše veselje dopolnjeno.
To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil.
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,
da dá življenje za svoje prijatelje.
Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.
Ne imenujem vas več služabnike,
ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar;
vas sem imenoval prijatelje,
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.
Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil
in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane;
tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.
To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Kjer obhajajo Gospodov vnebohod na naslednjo nedeljo, 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.
1
2
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4

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.
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;
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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.
2
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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: Do polne doraslosti v Kristusu
Ef 4,1-13

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Bratje in sestre,
jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam,
da živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste bili poklicani,
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.
V ljubezni prenašajte drug drugega.
Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru:
eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani
v enem upanju svojega poklica.
En Gospod, ena vera, en krst:
en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.
Vsákomur izmed nas pa je bila dana milost
po meri Kristusovega daru.
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Zato je rečeno:
»Povzpel se je na višavo, ujete pěljal ujétnike,
dal je darove ljudem.«
Kaj pa pomeni beseda ›Povzpel se je‹,
če ne to, da se je prej spústil v nižine zemlje?
On, ki se je spustil, je isti,
ki se je dvignil čez vsa nebesa, da bi napólnil vse.
In on je dal, da so nekateri apostoli,
drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija,
spet drugi pastirji in učitelji,
da se sveti usposobijo za delo služenja,
za izgrajevanje Kristusovega telesa,
dokler vsi ne pridemo do edinosti vere
in do spoznanja Božjega Sina,
do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu.
Poslušali smo Božjo besedo.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Do polne doraslosti v Kristusu
Ef 4,1-7.11-13

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
1
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3
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Bratje in sestre,
jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam,
da živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste bili poklicani,
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.
V ljubezni prenašajte drug drugega.
Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru:
eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani
v enem upanju svojega poklica.
En Gospod, ena vera, en krst:
en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.
Vsákomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru.
In on je dal, da so nekateri apostoli,
drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija,
spet drugi pastirji in učitelji,
da se sveti usposobijo za delo služenja,
za izgrajevanje Kristusovega telesa,
dokler vsi ne pridemo do edinosti vere
in do spoznanja Božjega Sina,
do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu.
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: Bil je vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico
Mr 16,15-20

‡
15

Konec svetega evangelija po Marku.
Tisti čas se je Jezus prikazal enajstérim in jim rekel:
»Pojdite po vsem svetu
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in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!
Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen,
kdor pa vere ne bo sprejel, bo obsojen.
Tiste pa, ki bodo sprejeli vero,
bodo spremljala ta znamenja:
v mojem imenu bodo izganjali hude duhove,
govorili nove jezike,
z rokami dvigali kače,
in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo.
Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
Potem ko je Gospod Jezus govóril z njimi,
je bil vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico.
Oni pa so šli in povsod oznanjali
in Gospod je z njimi sodeloval
ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.
Kristusov evangelij.

Drugo berilo lahko vzamemo iz lekcionarja za leto A.

7. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Eden od spremljevalcev apostolov mora postati priča Jezusovega
vstajenja
Apd 1,15-17.20a.20c-26

Berilo iz Apostolskih del.
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V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov,
zbrala se je skupina kakih sto dvajset ljudi, in rekel:
»Bratje! Moralo se je izpolniti Pismo,
kakor je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu:
postal je vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa.
Bil je prištet med nas in deležen naše službe.
V knjigi psalmov je namreč pisano:
›Njegovo bivališče naj postane puščava.‹
In dalje:
›Njegovo službo naj prevzame kdo drug.‹
Tu so možje, ki so hodili z nami ves čas,
dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas,
od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas.
Eden od njih mora biti z nami priča njegovega vstajenja!«
Predlagali so dva, Jožefa,
ki se je imenoval Bársaba, z vzdevkom Just, in Matija.
Nato so takóle molili:
»Gospod, ti poznaš srca vseh,
pokaži, katerega od teh dveh si izbral,
naj prevzame mesto v tej službi
in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda,
da je šel na svoj kraj!«
In žrebali so, žreb pa je določil Matija,
in pridružili so ga enajstim apostolom.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom

Ps 103,1-2.11-12.19-20 (R 19)

Odpev: Gospod je postavil svoj prestol v nebesih.
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.
Kakor se nebo boči nad zemljo,
tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo.
Kakor je vzhod oddaljen od zahoda,
odriva od nas naše pregrehe. Odpev.
Gospod je postavil svoj prestol v nebesih,
njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom.
Slavite Gospoda njegovi angeli, vi, silni junaki,
ki poslušate in izpolnjujete njegovo besedo. Odpev.

Drugo berilo: Kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog v njem
1 Jn 4,11-16

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
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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.
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: Verniki naj bodo eno, kakor sta Oče in Sin eno
Jn 17,11b-19

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil:
»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal,
da bodo eno kakor midva.
Dokler sem bil z njimi,
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sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal.
Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil,
razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo.
Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu,
da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja.
Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil,
ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.
Ne prosim, da jih vzameš s sveta,
ampak da jih obvaruješ hudega.
Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.
Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.
Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal med svet,
in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.«
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.
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?«
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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

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.
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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.
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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.
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.
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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?
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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

‡
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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: Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi začeli govoriti
Apd 2,1-11

Berilo iz Apostolskih del.
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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
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.
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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.
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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: Sadovi Duha
Gal 5,16-25

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.
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Bratje in sestre,
živíte v Duhu in nikar ne strezite poželenju mesa.
Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso.
Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete.
Toda če se daste voditi Duhu, niste pod postavo.
Sicer pa so dela mesa očitna.
To so: nečistovanje, nesramnost, razuzdanost,
malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost,
jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva,
nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega.
Glede tega vas vnaprej opominjam, kakor sem vas že opomnil:
tisti, ki počenjajo takšne stvari,
ne bodo podedovali Božjega kraljestva.
Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blágost, dobrotljívost, zvestoba,
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krotkost, samoobvladanje.
Zoper te stvari ni postave.
Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu,
so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred.
Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu.
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: Duh resnice vas bo vodil v vso resnico
Jn 15,26-27; 16,12-15

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta,
Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni;
in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj.
Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli.
Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal,
in oznanjal vam bo prihodnje reči.
Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«
Kristusov evangelij.

Drugo berilo in evangelij lahko vzamemo iz lekcionarja za leto A.

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

GOSPODOVI PRAZNIKI
MED LETOM
Nedelja po binkoštih
SVETA TROJICA
Prvo berilo: Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji
5 Mz 4,32-34.39-40

Berilo iz pete Mojzesove knjige.
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Mojzes je govoril ljudstvu in rekel:
»Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj,
od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji,
in od enega do drugega konca neba,
ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega,
ali se je kdaj slišalo kaj takega!
Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga,
govorečega iz sredine ognja, kakor si slišal ti, in ostalo živo?
Ali pa je kateri bog skušal priti
in si vzeti narod iz srede kakega drugega naroda
s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem,
z močno roko, z iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami,
kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog,
pred vašimi očmi v Egiptu?
Spoznaj torej danes in si vtisni v srce:
Gospod je Bog
zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni!
Izpolnjuj njegove zakóne in zapovedi,
ki ti jih danes zapovedujem,

da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom
in da si podaljšaš dneve v deželi,
ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, za vse dni!«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,4-6.9.18-20.22 (R 12a)

Odpev: Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.
4
5

6
9
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Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestôbi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
Zakaj dejal je in je nastalo,
ukazal je in je zaživelo. Odpev.
Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto.
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.
Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Prejeli smo duha posinovljenja
Rim 8,14-17

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
14
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17

Bratje in sestre,
vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.
Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah,
ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo:
»Aba, Oče!«
Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.
In če smo otroci, smo tudi dediči:
dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom,
če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.
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: Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
Mt 28,16-20

‡
16

Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro,
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kamor jim je bil Jezus naróčil.
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.«
To je Kristusov evangelij.

Četrtek po prazniku Svete Trojice
SVETO REŠNJE TELO IN KRI
Prvo berilo: To je kri zaveze, ki jo je Bog sklenil z vami
2 Mz 24,3-8

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Mojzes prišel in povedal ljudstvu
vse Gospodove besede in odloke.
In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so:
»Vse besede, ki jih je govóril Gospod, bomo izpolnjevali.«
Mojzes je zapisal vse Gospodove besede.
Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro
in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov.
Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov,
da so darovali žgalne daritve
in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda.
Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v kotliček,
polovico krvi pa je poškropil po oltarju.
Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu.
Tedaj so rekli:
»Vse, kar je govóril Gospod, bomo izpolnjevali; pokorni bomo.«
In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel:
»Glejte, to je kri zaveze,
ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 116,12-13.15-18 (R 13a)

Odpev: Dvignil bom kelih odrešenja.
ali:
Aleluja.
12
13
15
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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.
O Gospod, zares sem tvoj služabnik,
tvoj služabnik sem, sin tvoje dékle. Odpev.

17
18

Moje vezi si raztrgal, zato ti bom daroval zahvalno daritev,
klical bom ime Gospodovo.
Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil
pred vsem njegovim ljudstvom. Odpev.

Drugo berilo: Kristusova kri očiščuje našo vest
Heb 9,11-15

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
Kristus je prišel kot véliki duhovnik prihodnjih dobrin.
Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen
z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva,
je stopil v svetišče enkrat za vselej,
ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo,
in dosegel večno odrešenje.
Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom
omadeževane posvečuje glede telesne čistosti,
koliko bolj bo kri Kristusa,
ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval Bogu,
očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.
Zato je srednik nove zaveze, da bi po smrti,
ki jo je pretrpel za odrešenje od pregreh v prejšnji zavezi,
tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino.
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: To je moje telo, to je moja kri
Mr 14,12-16.22-26
‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Prvi dan opresnikov, ko so žrtvovali velikonočno jagnje,
so rekli Jezusu njegovi učenci:
»Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo,
da boš jedel velikonočno jagnje?«
Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel:
»Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški,
ki bo nosil vrč vode.
Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil,
recita hišnemu gospodarju:
›Učitelj pravi: Kje je moj prostor,
kjer bi jedel velikonočno jagnje s svojimi učenci?‹
In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico,
pripravljeno in urejeno;
tam nam pripravita.«
Učenca sta odšla.
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Prišla sta v mesto in našla,
kakor jima je povedal,
in sta pripravila velikonočno jagnje.
Medtem ko so jedli, je vzel kruh,
ga blagoslovil, razlômil, jim ga dal in rekel:
»Vzemite, to je moje telo.«
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal
in vsi so pili iz njega.
In rekel jim je:
»To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.
Resnično, povem vam:
Ne bom več pil od sadu vinske trte
do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.«
In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Petek po drugi nedelji po binkoštih
SRCE JEZUSOVO
Prvo berilo: Moje srce se obrača k Tebi
Oz 11,1.3-4.8c-9

Berilo iz knjige preroka Ozeja.
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To govorí Gospod:
»Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil,
iz Egipta sem poklical svojega sina.
Jaz sam sem Efrájima učil hoditi,
jemal sem jih v naročje,
pa niso spoznali, da skrbim zanje.
Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi,
z vrvicami ljubezni,
bil sem jim kakor tisti,
ki si vzdigujejo otroka k licu,
počasi sem mu dajal jesti.
Kako bi te mogel dati drugemu, Efrájim,
kako bi te mogel izročiti drugemu, Izrael!
Kako bi te mogel dati kakor Admo,
te izročiti kakor Cebojím!
Moje srce se obrača v meni,
moje sočutje prekipeva.
Ne bom storil po svoji srditi jezi,
ne bom pahnil Efrájima v pogubo,
kajti Bog sem in ne človek,
Sveti sem v tvoji sredi in ne prihajam z zastrahovanjem.«
To je Božja beseda.

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

Odpev: Zajemíte vodo iz studencev odrešenja.
2

Glej, Bog je moja rešitev,
ne bojim se, saj vanj zaupam.

Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
v njem je moja rešitev. Odpev.
3
4

5
6

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.
Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte, sionski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti. Odpev.

Drugo berilo: Spoznati vse presegajočo Kristusovo ljubezen
Ef 3,8-12.14-19

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Bratje in sestre,
meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost,
da oznanjam poganom nedoumljivo Kristusovo bogastvo,
da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta,
ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega.
Tako naj bi se zdaj po Cerkvi
oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih
mnogovrstna Božja modrost,
in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu
Jezusu, našem Gospodu.
V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj.
Zato upogibam svoja kolena pred Očetom,
po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo
v nebesih in na zemlji,
naj vam dá po bogastvu svojega veličastva,
da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.
Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih,
da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni,
mogli z vsemi svetimi doumeti,
kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina,
ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje,
da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mt 11,29

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

1 Jn 4,10b

Aleluja. Bog nas je vzljubil in poslal svojega Sina
v spravno daritev za naše grehe. Aleluja.

Evangelij: Prebodel mu je stran in pritekla je kri in voda
Jn 19,31-37

‡
31

Iz svetega evangelija po Janezu.
Ker je bil tisti dan dan pripravljanja na praznik
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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.‹
Kristusov evangelij.

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

2. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša!
1 Sam 3,3-10.19

Berilo iz prve Samuelove knjige.
3

4

5

6

7

8

9

10

Tiste dni je Samuel spal v Gospodovem svetišču,
kjer je bila Božja skrinja.
Tedaj je Gospod poklical Samuela.
»Tukaj sem,« je rekel.
Tekel je k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, ker si me klical.«
»Nisem te klical,« je rekel, »vrni se, spi!«
Šel je in zaspal.
Gospod pa je spet poklical Samuela.
Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, ker si me klical.«
»Nisem te klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!«
Samuel namreč še ni poznal Gospoda
in Gospodova beseda se mu še ni razodela.
Gospod pa je spet, tretjič, poklical Samuela.
Vstal je, šel k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, ker si me klical.«
Tedaj je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka.
In Éli je rekel Samuelu:
»Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci:
›Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‹ «
In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru.
Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej:

19

»Samuel, Samuel!«
Samuel je rekel:
»Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pústil,
da bi se katera od njegovih besed ne izpolnila.
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.
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.

10

Oznanjeval sem pravičnost v vélikem zboru;
Gospod, ti veš, da svojih ustnic ne zadržujem.
11
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu,
o tvoji zvestôbi in pomôči sem govóril. Odpev.
Drugo berilo: Naša telesa so Kristusovi udje
1 Kor 6,13c-15a.17-20

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo.
Bog je obúdil Gospoda in bo s svojo močjo obúdil tudi nas.
Ali ne veste, da so vaša telesa udje Kristusovega telesa?
Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh.
Bežite pred nečistovanjem.
Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa;
kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu.
Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha,
ki je v vas in ki ga imate od Boga?
Ne pripadate sebi,
saj ste bili odkupljeni za visoko ceno.
Zato poveličujte Boga v svojem telesu.
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Jn 1,41.17

Aleluja. Našli smo Mesija, to je Kristusa.
Milost in resnica sta prišli po njem. Aleluja.

Evangelij: Prva dva učenca govorita z Jezusom
Jn 1,35-42

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam
in še dva izmed njegovih učencev.
Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel:
»Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom.
Jezus pa se je obrnil,
in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal:
»Kaj iščeta?«
Rekla sta mu:
»Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?«
Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.«
Šla sta torej in videla, kje stanuje,
ter ostala pri njem tisti dan.
Bilo je okrog desete ure.
Eden od teh, ki sta slišala Janezove besede in šla za Jezusom,
je bil Andrej, brat Simona Petra.
Ta je najprej našel svojega brata Simona in mu je rekel:
»Našli smo Mesija« (kar pomeni Maziljenec).
Privedel ga je k Jezusu.
Jezus je uprl pogled vanj in rekel:
»Ti si Simon, Janezov sin.
Imenoval se boš Kefa« (kar pomeni Peter).
Poslušali smo Kristusov evangelij.

3. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Ninivljani se spreobrnejo
Jon 3,1-5.10

Berilo iz knjige preroka Jona.
1
2

3

4

5

10

Gospodova beseda je prišla Jonu, rekoč:
»Vstani, pojdi v Ninive, velíko mesto,
in mu oznani, kar ti povem!«
Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi.
Ninive pa so bile velíko mesto pred Gospodom, tri dni hoda.
Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda;
klical je in pravil:
»Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!«
Ninivljani so verovali Bogu,
oklicali so post in se oblekli v raševino,
od največjega do najmanjšega.
Bog je videl njihova dela,
kako so se obrnili od svoje slabe poti;
in Bogu je bilo žal zaradi hudega,
o katerem je govóril, da jim ga bo narédil,
in ga ni stóril.

To je Božja beseda.

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

Odpev: Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.
4

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steză me naúči.
5
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.
6
Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
7
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote.
Odpev: Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.
8
9

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov. Odpev.

Drugo berilo: Podoba tega sveta bo prešla
1 Kor 7,29-31

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
29

30

31

To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek.
Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene,
kakor da jih ne bi imeli,
tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali,
tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili,
tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli,
in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali,
kajti podoba tega sveta mineva.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mr 1,15

Aleluja. Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in vérujte evangeliju! Aleluja.

Evangelij: Spokorimo se in verujmo evangeliju
Mr 1,14-20

‡
14

15

16

Iz svetega evangelija po Marku.
Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govóril:
»Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo.
Spreobrnite se in vérujte evangeliju!«
Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;

17

18
19

20

bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže in šla za njim.
Ko je šel malo naprej,
je zagledal Jakoba, Zebedějevega sina,
in njegovega brata Janeza,
ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže.
Takoj ju je poklical.
In pustila sta očeta Zebeděja z najemniki v čolnu
ter odšla za njim.
Kristusov evangelij.

4. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog govori po preroku
5 Mz 18,15-20

Berilo iz pete Mojzesove knjige.
15

16

17

18

19

20

Mojzes je govóril ljudstvu in rekel:
»Preroka iz tvoje srede,
izmed tvojih bratov, kakor sem jaz,
ti bo obúdil Gospod, tvoj Bog;
njega poslušajte.
Prav tako kakor si na dan,
ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom,
prosil Gospoda, svojega Boga, ko si rekel:
›Naj ne poslušam več glasu Gospoda, svojega Boga,
in ne gledam več tega velikega ognja,
da ne umrem.‹
Tedaj mi je Gospod rekel:
›Prav je, kar so rekli.
Obúdil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti,
in polóžil bom svoje besede v njegova usta
in govóril jim bo vse, kar mu bom zapovedal.
Kdor ne bo poslušal mojih besed,
ki jih bo govóril v mojem imenu,
tega pokličem na odgovor.
Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo,
katere mu nisem ukazal govoriti,
ali ki bi govóril v imenu drugih bogov,
ta prerok bo moral umreti.‹ «
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Odpev: O da bi danes poslušali Božje besede!
1
2

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.

6
7

8
9

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 zakŕknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela. Odpev.

Drugo berilo: Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega
1 Kor 7,32-35

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
32

33
34

35

Bratje in sestre,
hočem, da bi bili vi brez skrbí.
Kdor ni oženjen, skrbí za to, kar je Gospodovo,
kako bi ugajal Gospodu,
kdor pa je oženjen, skrbí za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi,
in je razdvojen.
Samska in deviška skrbí za to, kar je Gospodovo,
da bi bila sveta po telesu in po duhu.
Tista pa, ki je omožena, skrbí za to, kar je svetno,
kako bi ugajala možu.
To pravim vam v korist; ne zato, da bi vam nastavljal zanko,
temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu.
Božja beseda.

Aleluja

Mt 4,16

Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temď, je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasvetíla luč. Aleluja.

Evangelij: Jezus uči, kakor kdor ima oblast
Mr 1,21-28

‡
21
22

23

24

25

26
27

Iz svetega evangelija po Marku.
V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil.
Strmeli so nad njegovim naukom,
kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast,
in ne kakor pismouki.
V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj
človek z nečistim duhom in je zavpil:
»Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan?
Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, od Boga.«
Jezus pa mu je zapovedal:
»Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega.
Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj:

28

»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.«
In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.
To je Kristusov evangelij.

5. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Truda polne noči so večkrat človekov delež
Job 7,1-4.6-7

Berilo iz Jobove knjige.
1

2

3

4

6

7

Job je spregovóril in rekel:
»Mar ni človek najemnik na zemlji
in mar njegovi dnevi niso dninarjevi dnevi?
Kakor hlapec hrepeni po senci,
kakor dninar čaka na plačilo,
tako so mi odmerjeni meseci, polni gorja,
dodeljene so mi noči, polne trpljenja.
Kadar grem spat, mislim, kdaj bom vstal,
kadar komaj pričakujem večer,
se naveličan premetavam do mraka.
Moji dnevi so hitrejši kakor tkalski čolniček,
minevajo brez upanja.
Spomni se, da je moje življenje le dih,
moje oko ne bo več videlo sreče.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 147,1-6 (R 3a)

Odpev: Gospod ozdravlja potrte v srcu.
ali:
Aleluja.
1
2
3
4

5
6

Dobro je prepevati našemu Bogu,
prijeten je ta spev in prav je, da hvalimo Gospoda.
Gospod zida svoje mesto Jeruzalem,
zbira Izraelove pregnance. Odpev.
On zdravi potrte v srcu
in obvezuje njihove rane.
Zvezdam določa število,
sleherno kliče po imenu.
Odpev: Gospod ozdravlja potrte v srcu.
ali:
Aleluja.
Velik je naš Gospod in silen v moči,
njegova modrost je neizmerna.
Gospod dviga ponižne,
krivične pa do tal poniža. Odpev.

Drugo berilo: Gorje nam, če ne bomo oznanjali evangelija

1 Kor 9,16-19.22-23

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
16

17

18

19

22

23

Bratje in sestre,
če oznanjam evangelij,
nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to moja dolžnost.
Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal!
Ko bi namreč to delal na lastno pobudo, bi imel plačilo.
Če pa tega ne delam na lastno pobudo,
mi je bilo zaupano oskrbništvo.
Kaj je torej moje plačilo?
To, da zastonj oznanjam evangelij
in da pri tem ne izkoriščam svoje pravice, ki mi gre iz evangelija.
Čeprav sem od vseh neodvisen,
sem vendar postal služabnik vseh,
da bi jih čim več pridóbil.
Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridóbil slabotne.
Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil.
Vse delam zaradi evangelija,
da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub.
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Mt 8,17

Aleluja. Kristus je nase vzel naše slabosti
in nosil naše bolezni. Aleluja.

Evangelij: Ozdravil je raznovrstne bolnike
Mr 1,29-39

‡
29

30

31

32

33
34

35

36
37
38

39

Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus prišel iz shodnice
in se z Jakobom in Janezom takoj napótil
v Simonovo in Andrejevo hišo.
Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična,
in brž so mu povedali o njej.
Pristópil je, jo prijel za roko in jo vzdignil.
Vročica jo je pustila in ona jim je stregla.
Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene.
Vse mesto se je zbralo pred vrati.
In ozdrávil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi
in izgnal veliko hudih duhov,
ki pa jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali.
Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno,
je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil.
Simon in njegovi tovariši so mu sledili.
Ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.«
Rekel jim je:
»Pojdimo drugam, v bližnja naselja,
da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.«
In prihajal je v njihove shodnice,
oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

6. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Gobavci so izločeni iz ljudstva
3 Mz 13,1-2.44-46

Berilo iz tretje Mojzesove knjige.
1
2

44

45

46

Gospod je spregovóril Mojzesu in Aronu ter rekel:
»Kadar se na koži kakega človeka pokaže
oteklina ali izpuščaj ali pega in iz tega nastane gobavost,
naj ga pripeljejo k duhovniku Aronu
ali h kateremu od njegovih sinov, duhovnikov.
Če je mož gobav, nečist,
naj ga duhovnik razglasi za nečistega;
bolezen si je nakopal na glavo.
Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta,
naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase,
naj zakriva brado in naj kliče: ›Nečist, nečist!‹
Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno;
zunaj tabora naj bo njegovo bivališče!«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 32,1-2.5.10-11 (R 7a)

Odpev: Gospod, ti si moje zavetje.
1
2

Blagor tistemu, ki mu je pregreha odvzeta,
ki so mu grehi odpuščeni.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v njegovem duhu ne najde prevare. Odpev.

5

Svoj greh sem ti dal spoznati,
svoje krivde nisem prikrival.
Dejal sem: »Priznal bom svoje pregrehe Gospodu.«
In ti si odpústil krivdo mojega greha. Odpev.
10
Kdor zaupa v Gospoda,
ga on obdaja z dobroto.
11
Veselite se v Gospodu, radujte se, pravični,
vriskajte vsi, ki ste v srcu iskreni. Odpev.

Drugo berilo: Posnemajmo apostola, kakor on posnema Kristusa
1 Kor 10,31 - 11,1

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
31

32
33

Bratje in sestre,
najsi jeste ali pijete ali delate kaj drugega,
vse delajte v Božjo slavo.
Ne bodite v spotiko ne Judom ne Grkom ne Božji Cerkvi.
Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugodíti vsem,

1

pri tem pa ne iščem svoje koristi,
ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili.
Postaníte moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 7,16

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami.
Bog je obiskăl svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Jezus ozdravi gobavca
Mr 1,40-45

‡
40

41

42
43
44

45

Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec
in ga na kolenih prosil:
»Če hočeš, me moreš očistiti.«
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!«
Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu rekel:
»Glej, da nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se duhovniku
in daruj za svoje očiščenje,
kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.«
Ko pa je ta šel ven,
je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati,
kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več javno v mesto,
ampak je bival zunaj na samotnih krajih.
In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu.
Kristusov evangelij.

7. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog odpušča zaradi zvestobe sebi
Iz 43,18-19.21-22.24b-25

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
18

19

21

22

To govorí Gospod:
»Ne spominjajte se prejšnjih reči,
ne mislite na nekdanje reči.
Glejte, nekaj novega bom narédil,
zdaj klije, mar ne opazite?
Da, speljal bom pot skozi puščavo
in reke skozi pustinjo.
Ljudstvo, ki sem ga zase upodóbil,
naj pripoveduje mojo hvalo.
Vendar nisi klical mene, Jakob,

24

25

nisi se trudil zame, Izrael.
Le nadlegoval si me s svojimi grehi,
utrujal si me s svojimi krivdami.
Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem
tvoje prestopke zaradi sebe
in se ne spominjam tvojih grehov.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 41,2-5.13-14 (R 5b)

Odpev: Gospod, ozdravi mojo dušo.
2
3
4
5

13
14

Blagor mu, ki misli na slabotnega,
Gospod ga bo rešil na dan nesreče.
Gospod ga varuje in ohranja pri življenju,
osreči ga na zemlji in ne izročí v roke sovražnikov. Odpev.
Gospod ga podpira na bolniški postelji;
njegovo ležišče rahlja v njegovi bolezni.
Dejal sem: »Gospod, izkaži mi milost,
ozdravi mojo dušo, zakaj grešil sem zoper tebe.«
Odpev: Gospod, ozdravi mojo dušo.
Mene pa si v moji nedolžnosti podpiral,
postavil si me pred svoje obličje na veke.
Slavljen bodi Gospod, Bog Izraelov,
od vekomaj do vekomaj! Amen, amen. Odpev.

Drugo berilo: V Jezusu so uresničene Očetove obljube
2 Kor 1,18-22

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
18
19

20

21
22

Bratje in sestre,
pri Božji zvestobi! naša beseda do vas ni ›da‹ in hkrati ›ne‹,
saj Božji Sin Jezus Kristus,
ki smo ga mi med vami oznanili, jaz, Silván in Timótej,
ni postal ›da‹ in hkrati ›ne‹,
ampak se je v njem zgódil ›da‹.
Vse Božje obljube imajo v njem svoj ›da‹.
Zato se po njem prek nas dviga k Bogu v slavo tudi ›amen‹.
Bog nas skupaj z vami utrjuje za Kristusa in nas mazili;
vtisnil nam je tudi pečat
in v naša srca polóžil poroštvo Duha.
Božja beseda.

Aleluja

Lk 4,18

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

Evangelij: Sin človekov z oblastjo odpušča grehe
Mr 2,1-12

‡
1

2

3
4

5

6

7

8

9
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11
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko je Jezus čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum,
se je razvedelo, da je v hiši.
Veliko se jih je zbralo,
tako da še v preddverju ni bilo več prostora,
in jim je oznanjal nauk.
Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili.
Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj,
so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho;
naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi.
Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu:
»Sin, odpuščeni so ti grehi!«
Sedelo pa je tam nekaj pismoukov,
ki so v svojih srcih premišljevali:
»Kaj ta tako govori? To je bogokletje!
Kdo more odpuščati grehe kakor edino Bog?«
Jezus je v duhu takoj spoznal,
da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel:
»Kaj tako premišljujete v svojih srcih?
Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹
ali reči: ›Vstani, vzemi posteljo in hôdi‹?
Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov
oblast na zemlji odpuščati grehe,«
je rekel hromemu:
»Pravim ti: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!«
Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh,
tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili:
»Kaj takega še nikoli nismo videli.«
To je Kristusov evangelij.

8. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: V puščavi se Bog zaroči s svojim ljudstvom
Oz 2,16b.17b.21-22

Berilo iz knjige preroka Ozeja.
16

17

21

22

To govorí Gospod:
»Glej, nezvesto ženo popeljem v puščavo
in ji spregovorim na srce.
Tam bo odgovarjala kakor v dneh svoje mladosti,
kakor na dan svojega odhoda iz egiptovske dežele.
S teboj se zaročim na veke,
s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici,
v dobroti in v usmiljenju.
S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš Gospoda.«
Božja beseda.

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

Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.

1
2

3
4

8
10
12
13

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.
On 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 zahoda,
odriva od nas naše pregrehe.
Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom,
Gospod izkazuje usmiljenje tistim, ki se ga bojijo. Odpev.

Drugo berilo: Po apostolu Kristus piše v srca vernikov
2 Kor 3,1b-6

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
1

2

3

4
5

6

Bratje in sestre,
mar res potrebujemo, kakor nekateri,
priporočilna pisma za vas ali pa od vas?
Naše pismo ste vi;
pismo, ki je zapisano v naših srcih
in ga poznajo in berejo vsi ljudje.
Očitno ste Kristusovo pismo, za katero skrbimo mi
in ki ni pisano s črnilom,
temveč z Duhom živega Boga,
pa ne na kamnite table,
marveč na table mesenih src.
Tolikšno zaupanje v Boga imamo po Jezusu Kristusu.
Nismo sami po sebi zmožni,
da bi -- kakor sami od sebe -- o čem sodili.
Ne, naša zmožnost je od Boga,
ki nas je tudi usposóbil za služabnike nove zaveze,
ne črke, ampak Duha.
Črka namreč ubija, Duh pa oživlja.
To je Božja beseda.

Aleluja

Jak 1,18

Aleluja. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice,
da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Aleluja.

Evangelij: Nebeški Oče snubi svoje ljudstvo po Sinu
Mr 2,18-22

‡
18

Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas so se Janezovi učenci in farizeji postíli.

19

20

21

22

K Jezusu so prišli neki ljudje in mu rekli:
»Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo,
tvoji učenci pa se ne postijo?«
Jezus jim je rekel:
»Ali se morejo svatje postíti, ko je ženin med njimi?
Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postíti.
Prišli pa bodo dnevi, ko jim bo ženin vzet,
in takrat, tisti dan, se bodo postíli.
Nihče ne prišije krpe iz novega blaga na staro obleko,
sicer nov našiv stari obleki kaj odtrga
in nastane hujša raztrganina.
In nihče ne vliva novega vina v stare mehove,
sicer vino razžene mehove in je z mehovi vred uničeno,
ampak dajejo novo vino v nove mehove.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

9. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Ne pozabimo, da nas je Bog rešil iz sužnosti
5 Mz 5,12-15

Berilo iz pete Mojzesove knjige.
12

13
14

15

To govorí Gospod:
»Pazi na sobotni dan in ga posvečuj,
kakor je zapovedal Gospod, tvoj Bog!
Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela,
sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga:
ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči
ne hlapec ne dekla ne tvoj vol ne osel ne katero tvoje živinče
ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat,
da si odpočijeta tvoj hlapec in tvoja dekla kakor ti.
Spominjaj se, da si bil suženj v egiptovski deželi
in te je Gospod, tvoj Bog, od tam izpěljal
z močno roko in z iztegnjenim laktom!
Zato ti je Gospod, tvoj Bog, zapovedal obhajati sobotni dan.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 81,3-8a.10-11b (R 2a)

Odpev: Vriskajte Bogu, našemu pomočniku.
3
4

5
6

Pesem naj zadoni, oglasí naj se boben,
milodoneče citre, z njimi še harfa.
Zatrobite na rog ob mlaju,
ob polni luni naznaníte dan našega praznika. Odpev.
Zakaj to je zakon za Izraela,
zapoved, ki jo je Bog izróčil Jakobu.
Kot pričevanje jo je postavil v Jožefu,
ko je nastopil zoper egiptovsko deželo. Odpev.

7
8

10
11

Božji glas, ki ga nisem poznal, sem slišal:
»Tvojo ramo sem osvobódil bremena,
tvoje roke sem odmaknil od težke košare,
v stiski si klical in sem te rešil.
Odpev: Vriskajte Bogu, našemu pomočniku.
Naj ne bo tujega boga pri tebi,
ne padaj na kolena pred drugim bogom.
Jaz, Gospod, tvoj Bog, sem te izpěljal iz egiptovske dežele;
nastavi odprte dlani, da ti jih napolnim.« Odpev.

Drugo berilo: Jezusovo življenje naj se razodeva v našem telesu
2 Kor 4,6-11

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
6

7

8

9

10

11

Bratje in sestre,
Bog, ki je rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,«
je zasijal v naših srcih,
ker je zasvetilo Božje veličastvo na obličju Jezusa Kristusa.
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah,
da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz nas.
Od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni.
Ne vidimo poti, pa jo še najdemo.
Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni.
Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni.
Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje,
da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje.
Čeprav še živimo, nas zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt,
da bi se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem umrljivem telesu.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Prim. Jn 17,17

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica.
Posveti nas v resnici. Aleluja.

Evangelij: Sin človekov je gospodar tudi sobote
Mr 2,23 - 3,6

‡
23

24

25

26

27

28

Iz svetega evangelija po Marku.
Neko soboto je šel Gospod skozi žitna polja
in njegovi učenci so spotoma začeli smukati klasje.
Farizeji so mu govorili:
»Glej, kaj delajo v soboto. To ni dovoljeno!«
Rekel jim je:
»Ali niste nikoli brali, kaj je stóril David, ko je zašel v stisko
in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim?
Kako je ob času vélikega duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo
in jedel posvečene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki,
in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?«
Nato jim je govóril:
»Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.
Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote.«

1

2
3

4

5

6

Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek,
ki je imel suho roko.
Prežáli so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili.
Tedaj je rekel možu s suho roko:
»Vstani in stopi v sredo!«
Njim pa je rekel:
»Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?«
Ti pa so molčali.
Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo
njihovih src rekel človeku:
»Iztegni roko!«
Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena.
In farizeji so takoj odšli
in se s herodovci posvetovali zoper njega,
kako bi ga umorili.
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Sin človekov je gospodar tudi sobote
Mr 2,23-28

‡
23

24

25

26

27

28

Iz svetega evangelija po Marku.
Neko soboto je šel Gospod skozi žitna polja
in njegovi učenci so spotoma začeli smukati klasje.
Farizeji so mu govorili:
»Glej, kaj delajo v soboto. To ni dovoljeno!«
Rekel jim je:
»Ali niste nikoli brali, kaj je stóril David, ko je zašel v stisko
in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim?
Kako je ob času vélikega duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo
in jedel posvečene hlebe, ki jih smejo jesti samo duhovniki,
in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?«
Nato jim je govóril:
»Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.
Zato je Sin človekov tudi gospodar sobote.«
Kristusov evangelij.

10. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Sovraštvo bom naredil med tvojim in ženinim zarodom
1 Mz 3,9-15

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
9

10

11

12

Potem ko je Adam jedel od drevesa,
ga je Gospod Bog poklical in mu rekel:
»Kje si?«
Rekel je:
»Slišal sem tvoj glas v vrtu,
pa sem se zbal, ker sem nag, in sem se skril.«
Pa je rekel:
»Kdo ti je povedal, da si nag?
Si mar jedel z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti?«
Človek je rekel:

13

14

15

»Žena, ki si mi jo dal, mi je dala z drevesa, in sem jedel.«
Gospod Bog je rekel ženi:
»Zakaj si to storila?«
Žena je odgovorila:
»Kača me je zapeljala, in sem jedla.«
Gospod Bog je rekel kači:
»Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino
in vsemi živalmi polja.
Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja.
Sovraštvo bom narédil med teboj in ženo
ter med tvojim zárodom in njenim zárodom.
On ti bo glavo strl,
ti pa boš prežála na njegovo peto.«
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Odpev: Pri Gospodu je dobrota, pri njem 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.
Bolj kakor stražarji 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: Verujemo, zato govorimo
2 Kor 4,13 - 5,1

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
13

14

15

16

Bratje in sestre,
ker imamo istega duha vere, kakor je pisano:
›Veroval sem, zato sem govóril,‹
tudi mi verujemo in zato tudi govorimo.
Vemo namreč, da bo tisti, ki je obúdil Gospoda Jezusa,
tudi nas obúdil z Jezusom in nas hkrati z vami postavil predse.
Vse to je namreč zaradi vas,
da bi se milost zaradi večje množice pomnožila
in s tem obogatila zahvaljevanje v Božjo slavo.
Zato ne omagujemo.

17

18

1

Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada,
se naš notranji iz dneva v dan obnavlja.
Naša trenutna lahka stiska
nam namreč pripravlja čez vso mero vzvišeno,
večno bogastvo slave,
ker se ne oziramo na to, kar se vidi,
ampak na to, kar se ne vidi.
Kar se namreč vidi, je začasno,
kar pa se ne vidi, je večno.
Vemo namreč tole:
če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor,
imamo v nebesih zgradbo od Boga,
hišo, ki je niso naredile roke in je večna.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 12,31b-32

Aleluja. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan, govorí Gospod,
in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.
Aleluja.

Evangelij: Hudi duh bo premagan
Mr 3,20-35

‡
20

21
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28
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo.
Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili.
Ko so njegovi sorodniki to izvedeli,
so šli na pot, da bi ga na silo odvedli,
kajti govorili so, da ni priseben.
Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili:
»Bélcebub ga je obsédel
in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.«
Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril:
»Kako more satan izganjati satana?
Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno,
takšno kraljestvo ne more obstati.
Če je hiša sama proti sebi razdeljena,
takšna hiša ne more obstati.
Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli,
ne more obstati, ampak je konec z njim.
Nihče ne more vdreti v hišo močnega
in mu izropati premoženja,
če močnega prej ne zveže;
šele tedaj bo izropal njegovo hišo.
Resnično, povem vam:
Človeškim sinovom bo vse odpuščeno,
grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli.
Kdor pa preklinja Svetega Duha,
vekomaj ne bo dosegel odpuščanja,
ampak ga bo greh večno bremeníl.«

30

To je povedal, ker so govorili:
»Nečisti duh ga je obsédel.«

31

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje.
Stali so zunaj, poslali ponj in ga poklicali.
Okrog njega je sedela množica in so mu rekli:
»Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.«
Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?«
In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel:
»Glejte, to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo,
ta je moj brat, sestra in mati.«

32

33

34

35

To je Kristusov evangelij.

11. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog iz majhnih začetkov naredi veliko ljudstvo
Ezk 17,22-24

Berilo iz knjige preroka Ezekiela.
22

23

24

Tako govorí Gospod Bog:
»Jaz sam bom vzel vršiček visoke cedre in ga potaknil,
od njegovih vrhnjih mladik bom odtrgal nežno vejico
in jo zasádil na visoko in vzvišeno goro.
Na Izraelov gorski vrh jo bom zasádil,
pognala bo veje in obrodila sad, postala bo veličastna cedra.
Pod njo bodo prebivale vsakovrstne ptice,
vse krilate živali bodo prebivale v senci njenih vej.
Tedaj bodo spoznala vsa drevesa polja,
da sem jaz, Gospod, ponižal visoko drevo in povišal nizko,
da sem posúšil zeleno drevo in dal, da je suho pognalo.
Jaz, Gospod, sem govóril in bom to tudi narédil.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 92,2-3.13-16 (R 2a)

Odpev: Dobro je, Gospod, da te slavimo.
2
3

13
14

15

Dobro je, Gospod, da te slavimo,
da prepevamo tvojemu imenu, Najvišji,
da zjutraj oznanjamo tvojo dobroto,
tvojo zvestobo ponoči. Odpev.
Pravični pa poganjajo kakor palma,
rastejo kakor cedra na Libanonu.
Vsajeni so v Gospodovi hiši,
v dvorih našega Boga cvetijo. Odpev.
Še v starosti rodijo sadove,
ostanejo polni soka in zelenja,

16

Oznanjajo, da je Gospod pravičen,
v njem, ki je moja skala, ni izprijenosti.
Odpev: Dobro je, Gospod, da te slavimo.

Drugo berilo: Prizadevajmo si biti Bogu všeč
2 Kor 5,6-10

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
6

7
8

9

10

Bratje in sestre,
vedno smo pogumni,
čeprav vemo, da smo zdoma in daleč od Gospoda,
dokler smo doma v tem telesu,
saj hodimo v veri in ne v gledanju.
Vendar smo pogumni in zadovoljni s tem,
da se bomo izselili iz telesa in se priselili h Gospodu.
Zato si tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč,
bodisi da prebivamo v telesu, bodisi da se iz njega izselimo.
Vsi se bomo namreč morali prikazati
pred Kristusovim sodnim stolom,
da bo vsak prejel plačilo za to,
kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.
To je Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Seme je Božja beseda, sejalec pa Kristus.
Vsak, kdor ga najde, bo obstal na veke. Aleluja.

Evangelij: Gorčično zrno zraste v veliko drevo
Mr 4,26-34

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus rekel množicam:
»Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom,
ki vrže seme v zemljo.
Spi ponoči in bedi podnevi,
seme pa klije in raste, da sam ne ve kako.
Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko,
nato klas in končno žito v klasu.
Ko pa sad dozori,
hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.«
In govóril je:
»Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo
in s kakšno priliko naj ga predstavimo?
Takšno je kot gorčíčno zrno,
ki je takrat, ko se vseje v zemljo,
manjše od vseh semen na zemlji.
Ko pa je vsejano,
raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje,
tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.«
V mnogih takih prilikah jim je govóril besedo,
kakor so jo pač mogli poslušati.
Brez prilike pa jim ni govóril;

a svojim učencem je posebej vse razlagal.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

12. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog je določil meje naravnim zakonom
Job 38,1.8-11

Berilo iz Jobove knjige.
1
8

9

10
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Tedaj je Gospod iz viharja spregovóril Jobu in rekel:
»Kdo je zaprl morje z vrati,
ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja;
ko sem mu dal za oblačilo meglice,
za njegove plenice temne oblake,
ko sem nasipal proti njemu svojo mejo,
mu postavil zapah in vrata
ter rekel: ›Do sem pojdeš, naprej pa ne,
tu bo obstala moč tvojih valov!‹ ?«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 107,23-26.28-31 (R 1a)

Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
ali:
Aleluja.
23
24

25
26
28
29

30
31

Tisti, ki so z ladjami odpluli na morje,
da bi trgovali na širnem vodovju,
ti so videli Gospodova dela
in njegove čudeže na globokem morju. Odpev.
Rekel je in je vzdignil veter,
nevihto, ki je visoko dvignila valove.
Vzpenjali so se do neba, spuščali do brezen,
njihova duša je v nesreči drhtela. Odpev.
V svoji stiski so vpili h Gospodu,
iz njihovih nadlog jih je izpěljal.
Vihar je spreménil v tišino,
utihnili so valovi. Odpev.
Razveselili so se, da se je vihar pomíril,
pripluli so v pristanišče, kamor so želeli.
Naj se zahvaljujejo Gospodu za njegovo dobroto,
za njegova čudovita dela v blagor človeškim sinovom. Odpev.

Drugo berilo: Vse je novo v Kristusu
2 Kor 5,14-17

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
Bratje in sestre,

14

15

16
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Kristusova ljubezen nas je privedla do tega,
da smo presodili takole:
eden je umrl za vse in zato so umrli vsi.
Za vse pa je Kristus umrl zato,
da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase,
ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal.
Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu.
Čeprav smo Kristusa poznali po mesu,
ga zdaj ne poznamo več tako.
Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev.
Staro je minilo.
Glejte, nastalo je novo.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 7,16

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami.
Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Kristus je gospodar narave
Mr 4,35-41

‡
35
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38
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko se je tisti dan zvečerilo,
je rekel Jezus svojim učencem:
»Prepeljímo se na drugo stran!«
Ko so odslovíli množico,
so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je bil.
Tudi drugi čolni so pluli z njim.
Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln,
tako da je bil že poln vode.
On pa je bil na krmi in je spal na blazini.
Zbudili so ga in mu rekli:
»Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo?«
In vstal je, zaprétil vetru in rekel morju:
»Utihni! Molči!«
In veter se je polegel in nastala je globoka tišina.
Njim pa je rekel:
»Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?«
Prevzel jih je velik strah in spraševali so se:
»Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje?«
Kristusov evangelij.

13. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog ni povzročil smrti
Mdr 1,13-15; 2,23-24

Berilo iz Knjige modrosti.
13

Bog ni narédil smrti,
ne veselí se propada živega.

14

15
23

24

Vse je namreč ustvaril za bivanje.
Tudi zaradi rodovitnosti obstajajo bitja na svetu,
v njih ni uničujočega strupa.
In podzemlje nima na zemlji oblasti,
saj je pravičnost vendar nesmrtna.
Toda Bog je ustvaril človeka za neminljivost
in ga narédil kot podobo lastnega lika.
Smrt je stopila v svet po hudičevi nevoščljivosti,
izkusijo pa jo tisti, ki so njegovi.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6.11.12a.13b (R 2a)

Odpev: Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.
2
4

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.

5

Pojte Gospodu, njegovi zvesti, slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje;
zvečer se naseli jókanje, proti jutru pa pride vriskanje. Odpev.
11
Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi!
12
Moje žalovanje si mi spreménil v rajanje.
13
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.
Odpev: Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.
6

Drugo berilo: Naša dobrota naj izravnava razlike med ljudmi
2 Kor 8,7.9.13-15

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
7

9
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14

15

Bratje in sestre,
kakor ste v vsem nadvse bogati
-- v veri, v besedi in spoznanju,
v vsakršni gorečnosti in naši ljubezni, ki ste je deležni,
tako se izkažíte tudi v radodarnosti.
Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa!
Bogat je bil, pa je zaradi vas postal ubog,
da bi vi obogateli po njegovem uboštvu.
Ne gre namreč za to, da bi drugi dosegli olajšanje,
vi pa bi živeli v stiski.
Za enakost gre.
V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo njihovo pomanjkanje,
da bo tudi njihovo obilje lajšalo vaše pomanjkanje.
Tako bo prišlo do enakosti,
kakor je pisano:
›Kdor je veliko nabral, ni imel preveč,
in kdor malo, ni imel premalo.‹
Božja beseda.

Aleluja

Prim. 2 Tim 1,10

Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt
in razsvétlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. Aleluja.

Evangelij: Jezus pokliče deklico nazaj v življenje
Mr 5,21-43

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko se je tisti čas Jezus prepěljal s čolnom spet na drugo stran,
se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru.
Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu.
Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam
in ga zelo prosil, rekoč:
»Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih.
Pridi in položi roke nanjo,
da ozdraví in ostane pri življenju!«
In odšel je z njim.
Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj.
V njej je bila tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela.
Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov
in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo,
ampak je bilo z njo celo slabše.
Slišala je za Jezusa.
Med množico se mu je približala od zadaj
in se dotaknila njegove obleke.
Rekla je namreč:
»Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.«
In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila,
da je ozdravljena nadloge.
Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega.
Obrnil se je v množici in rekel:
»Kdo se je dotaknil moje obleke?«
Njegovi učenci so mu govorili:
»Saj vidiš, kako množica pritiska nate,
pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹ «
Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila.
Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo,
je vsa preplašena trepetaje pristopila,
se vrgla predenj in mu povedala vso resnico.
On pa ji je rekel:
»Hči, tvoja vera te je rešila.
Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«
Ko je še govóril,
so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru:
»Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?«
Jezus je slišal od strani, kaj so rekli,
in je dejal predstojniku shodnice:
»Ne boj se, samó veruj!«
In nikomur ni dovôlil, da bi šel z njim,
razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu.
Ko so prišli pred predstojnikovo hišo,
je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali.

39
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Vstopil je in jim rekel:
»Kaj se razburjate in jokate?
Deklica ni umrla, ampak spi.«
In posmehovali so se mu.
On pa je vse odslôvil
in vzel s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z njim,
in stopil tja, kjer je bila deklica.
Prijel jo je za roko in ji rekel:
»Talíta kum,«
kar pomeni: ›Deklica, rečem ti, vstani!‹
Deklica je takoj vstala in hodila;
imela je namreč dvanajst let.
Od začudenja so bili vsi iz sebe.
On pa jim je strogo naróčil,
naj tega nihče ne izve,
in je vělel, naj ji dajo jesti.
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus pokliče deklico nazaj v življenje
Mr 5,21-24.35b-43
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko se je tisti čas Jezus prepěljal s čolnom spet na drugo stran,
se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru.
Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu.
Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam
in ga zelo prosil, rekoč:
»Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih.
Pridi in položi roke nanjo, da ozdraví in ostane pri življenju!«
In odšel je z njim.
Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj.
Tedaj so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru:
»Tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?«
Jezus je slišal od strani, kaj so rekli,
in je dejal predstojniku shodnice:
»Ne boj se, samó veruj!«
In nikomur ni dovôlil, da bi šel z njim,
razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu.
Ko so prišli pred predstojnikovo hišo,
je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali.
Vstopil je in jim rekel:
»Kaj se razburjate in jokate?
Deklica ni umrla, ampak spi.«
In posmehovali so se mu.
On pa je vse odslôvil
in vzel s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z njim,
in stopil tja, kjer je bila deklica.
Prijel jo je za roko in ji rekel:
»Talíta kum,« kar pomeni: ›Deklica, rečem ti, vstani!‹
Deklica je takoj vstala in hodila;
imela je namreč dvanajst let.
Od začudenja so bili vsi iz sebe.
On pa jim je strogo naróčil, naj tega nihče ne izve,

in je vělel, naj ji dajo jesti.
To je Kristusov evangelij.

14. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Tudi upornemu ljudstvu Bog pošilja preroke
Ezk 2,2-5

Berilo iz knjige preroka Ezekiela.
2

3

4

5

Tiste dni je prišel vame duh in me postavil na noge.
Slišal sem tega, ki mi je govóril.
Rekel mi je:
»Sin človekov, pošiljam te k Izraelovim sinovom,
k narodu upornikov, ki so se mi uprli.
Oni in njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne.
Ti ljudje so trmastega obraza in predrznega srca,
k njim te pošiljam.
Reci jim:
›Tako govorí Gospod Bog:
Naj poslušajo ali ne -- kajti uporna hiša so -vendar naj spoznajo, da je bil prerok med njimi.‹ «
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 123,2-4 (R 1)

Odpev: Svoje oči dvigam k tebi, ki imaš prestol v nebesih.
2

Kakor se oči hlapcev ozirajo k roki svojih gospodarjev,
kakor se oči dekle ozirajo k roki svoje gospodinje,
tako se naše oči ozirajo h Gospodu, našemu Bogu,
dokler nam ne izkaže milosti. Odpev.

3

Izkaži nam milost, Gospod, izkaži nam milost,
ker smo že siti zaničevanja.
Dovolj se je nasičevala naša duša
z zasmehom bogatih, z zaničevanjem prevzetnih. Odpev.

4

Drugo berilo: Ob slabotnosti apostolov se razodeva Kristusova moč
2 Kor 12,7-10

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
7

8

9

Bratje in sestre,
da se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel,
mi je bil dan v meso trn, satanov poslanec,
ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel.
Trikrat sem prosil Gospoda,
da bi ga umaknil od mene,
a mi je rekel:
»Dovolj ti je moja milost.
Moč se krepi v slabotnosti.«
Zato se bom zelo rad ponašal s svojo šibkostjo,

10

da bi se v meni naselila Kristusova moč.
Vesel sem torej slabotnosti, žalitev,
potreb, preganjanj in stisk za Kristusa.
Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.
To je Božja beseda.

Aleluja

Lk 4,18

Aleluja. Duh Gospodov je nad menoj.
Poslal me je, da prinesem blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Kristusa rojaki niso sprejeli
Mr 6,1-6

‡
1
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj.
Spremljali so ga njegovi učenci.
Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici.
Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili:
»Od kod njemu to?
Kakšna je ta modrost, ki mu je dana?
In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah!
Ali ni to tisti tesar, sin Marije
in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona?
Mar njegove sestre niso tu, pri nas?«
In spotikali so se nad njim.
Jezus pa jim je govóril:
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju,
pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.«
In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela,
samo na nekaj bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil.
In čudil se je njihovi neveri.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

15. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog pošlje preroka svojemu ljudstvu
Am 7,12-15

Berilo iz knjige preroka Amosa.
12

13

14

15

Tiste dni je Amacjá, duhovnik v Bételu, rekel Ámosu:
»Videc, pojdi, běži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj!
V Bételu pa odslej ne smeš več prerokovati,
kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!«
Amos pa je odgovóril in rekel Amacjáju:
»Nisem bil prerok in ne sin preroka,
redil sem govedo in gojil smokve.
Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel:
›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹ «

To je Božja beseda.

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

Odpev: Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto.
9

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
10
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev.
11

Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
12
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost. Odpev.
13

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
14
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta
Ef 1,3-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslôvil nas je v nebesih v Kristusu
z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
Takšen je bil blagohôtni sklep Očetove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti,
s katero nas je obdáril v ljubljenem Sinu.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi,
v njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti.
To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo,
ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohôtnem načrtu.
Tega si je vnaprej zastavil,
da bi ga uresničil v polnosti časov:
da zedini v Kristusu kot glavi vse,
kar je v nebesih in kar je na zemlji.
V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine,
smo bili vnaprej določeni po načrtu njega,
ki vse uresničuje po sklepu svoje volje,
da bi mi, ki smo že prej upali v Kristusa,
bili v hvalo njegovega veličastva.
V njem ste tudi vi slišali besedo resnice,
evangelij svojega odrešenja.
Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha,
ki je bil obljubljen.
Ta je poroštvo naše dediščine,
v odrešenje ljudstva, ki si ga je Bog pridóbil,

v hvalo njegovega veličastva.
Poslušali smo Božjo besedo.
KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta
Ef 1,3-10

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Blagoslôvil nas je v nebesih v Kristusu
z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
Takšen je bil blagohôtni sklep Očetove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti,
s katero nas je obdáril v ljubljenem Sinu.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi,
v njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti.
To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo,
ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohôtnem načrtu.
Tega si je vnaprej zastavil,
da bi ga uresničil v polnosti časov:
da zedini v Kristusu kot glavi vse,
kar je v nebesih in kar je na zemlji.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

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.

Evangelij: Jezus pošilja apostole
Mr 6,7-13

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére
in jih začel pošiljati po dva in dva.
Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi
in jim naróčil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar,
ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu,
obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek.
Govóril jim je:
»Kjer koli stopite v hišo,
ostanite tam, dokler ne odidete.
Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo,
pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.«
In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo.
Izgnali so tudi veliko hudih duhov
in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili.
Kristusov evangelij.

16. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog pošilja prave pastirje
Jer 23,1-6

Berilo iz knjige preroka Jeremija.
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»Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše,«
govorí Gospod.
Zato tako govorí Gospod, Izraelov Bog,
zoper pastirje, ki pasejo moje ljudstvo:
»Vi ste razgnali moje ovce,
jih razkropili in niste skrbeli zanje.
Bom pa jaz poskrbel,
da kaznujem vaša hudobna dejanja,«
govorí Gospod.
»Sam bom zbral ostanek svojih ovac
iz vseh dežel, kamor sem jih razkrópil,
in jih pripěljal nazaj na njihov pašnik,
da se bodo plodile in množile.
Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli.
Ne bodo se več bale ne plašile
in nobena ne bo pogrešana,«
govorí Gospod.
»Glej, pridejo dnevi,« govorí Gospod,
»ko obudim Davidu pravično mladiko.
Vladal bo kot kralj in bo modro ravnal,
prav in pravično bo delal v deželi.
V njegovih dneh bo Juda rešen
in Izrael bo prebival na varnem.
To pa je ime, s katerim ga bodo klicali:
›Gospod, naša pravičnost‹.«
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
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: Kristus je vse ljudi združil v eno
Ef 2,13-18

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Bratje in sestre,
zdaj ste se v Kristusu Jezusu vi,
ki ste bili nekoč oddaljeni,
po Kristusovi krvi približali.
Kajti on je naš mir,
on, ki je iz obeh (Izraelca in pogana) napravil eno,
s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo.
V svojem telesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih,
da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka.
Vzpostavil je mir
in po križu v enem telesu oba spravil z Bogom,
ko je v samem sebi uničil sovraštvo.
Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč,
in mir tistim, ki so bili blizu.
Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 10,27

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

Evangelij: Jezus skrbi za svoje ovce
Mr 6,30-34

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu
in mu poročali o vsem, kar so storili in učili.
Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!«
Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso utegnili.
In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj.
Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali.
Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi.
Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja,
in jih je začel učiti mnogo stvari.
To je Kristusov evangelij.

17. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Na Gospodovo zapoved je za vse dovolj jedi
2 Kr 4,42-44

Berilo iz druge knjige kraljev.
42

43

44

Tiste dni je neki mož prišel v Báal Šalíš
in božjemu možu Elizęju prinesel v vreči kruh iz prvega žita:
dvajset ječmenovih hlebov, in svežega klasja.
On pa je rekel:
»Daj ljudem, da bodo jedli!«
Njegov sluga pa je rekel:
»Kako naj to postavim pred sto mož?«
Tedaj je rekel:
»Daj ljudem, da bodo jedli!
Kajti tako govori Gospod:
›Jedli bodo in bo še ostalo.‹ «
Dal je jed prednje;
jedli so in še pustili po Gospodovi besedi.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 145,10-11.15-18 (R prim. 16)

Odpev: Gospod dobrotno odpira svojo roko.
10
11

15
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18

Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. 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: Eno telo, en Gospod, ena vera, en krst
Ef 4,1-6

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
1

2
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5

Bratje in sestre,
jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam,
da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani,
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.
V ljubezni prenašajte drug drugega.
Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru:
eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani
v enem upanju svojega poklica.
En Gospod, ena vera, en krst:

6

en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh.
To je Božja beseda.

Aleluja

Lk 7,16

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami.
Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Evangelij: Kristus daje za vse kruha v obilju
Jn 6,1-15

‡
1
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas se je Jezus prepěljal na drugo stran Galilejskega,
to je Tiberijskega jezera.
Za njim je šla velika množica,
ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih.
On pa se je vzpel na goro in tam sédel s svojimi učenci.
Blizu je bila pasha, judovska velika noč.
Ko je Jezus povzdignil oči in videl,
da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu:
»Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?«
To pa je rekel, ker ga je preizkušal;
sam je namreč vedel, kaj bo storil.
Filip mu je odgovóril:
»Za dvesto denarijev kruha jim ne bi bilo dosti,
da bi vsak dobil vsaj majhen kos.«
Eden izmed njegovih učencev,
Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel:
»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi,
a kaj je to za toliko ljudi?«
Jezus je dejal:
»Recite ljudem, naj sedejo.«
Bilo pa je na tistem kraju veliko trave.
Posedlo je torej kakih pet tisoč mož.
Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdélil med sedeče.
Prav tako je razdélil tudi ribe, kolikor so jih hoteli.
Ko so se najedli, je rekel svojim učencem:
»Poberite koščke, ki so ostali, da kaj ne bo šlo v izgubo.«
Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki,
ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli.
Ko so ljudje videli, da je stóril znamenje, so govorili:
»Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.«
Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti
in ga s silo odvěsti,
da bi ga postavili za kralja,
se je spet sam umaknil na goro.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

18. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Bog obljubi za ljudstvo kruh z neba
2 Mz 16,2-4.12-15

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
2

3

4
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14

15

Tiste dni je vsa skupnost Izraelovih sinov
v puščavi godrnjala čez Mojzesa in Arona.
Izraelovi sinovi so jima rekli:
»O da bi umrli po Gospodovi roki v egiptovski deželi,
ko smo sedeli pri loncih mesa, ko smo jedli kruha do sitega!
Odpeljala sta nas namreč v to puščavo,
da z lakoto pomorita vse te ljudi!«
Gospod je rekel Mojzesu:
»Glej, pošiljal vam bom kruh z neba;
ljudstvo naj hodi vsak dan nabirat za en dan hrane,
da ga preizkusim, ali se bo ravnalo po moji postavi ali ne.
Slišal sem, kako godrnjajo Izraelovi sinovi;
spregovôri jim in reci:
›Proti večeru boste jedli meso
in zjutraj se boste najedli kruha
in spoznali boste, da sem jaz Gospod, vaš Bog.‹ «
Zvečer so priletele prepelice in pokrile šotorišče,
zjutraj pa je ležala rosa okoli njega.
Ko pa je rosa izhlapela,
se je na puščavi pokazalo na tleh
nekaj drobnega, zrnatega, drobno kakor slana.
Ko so Izraelovi sinovi to videli, so govorili drug drugemu:
»Kaj je to?«
Niso namreč vedeli, kaj to je.
Mojzes pa jim je rekel:
»To je kruh, ki vam ga Gospod daje jesti.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 78,3-4.23-25.54 (R 24b)

Odpev: Gospod jim je dal nebeškega kruha.
3
4

Kar so nam naši očetje pripovedovali,
tega ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi.
Govorili bomo o slavnih Gospodovih delih in njegovi môči,
o njegovih čudežih, ki jih je stóril. Odpev.

23

Zapovedal je oblakom od zgoraj,
odprl je nebeška vrata.
24
Za jed jim je dal deževati mano,
dal jim je nebeškega kruha. Odpev.
25

Angelski kruh je jedel človek,
Gospod jim je poslal hrane do sitega.
54
Popěljal jih je na kraj svoje svetosti,
na tisto goro, ki jo je osvojila njegova desnica. Odpev.

Drugo berilo: V Kristusu postanemo novi ljudje
Ef 4,17.20-24

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
17

20
21

22

23
24

Bratje in sestre,
to vam pravim in vas rotim v Gospodu:
ne živite več, kakor živijo pogani,
v ničevosti svojega mišljenja.
Vi se niste tako učili Kristusa,
če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti,
kakor je resnica v Jezusu.
Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej
in ki ga uničujejo blodna poželenja,
da se prenovite v duhu svojega mišljenja
in oblečete novega človeka,
ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mt 4,4b

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

Evangelij: Jezus hrani našo vero
Jn 6,24-35

‡
24
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26
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Ko je tisti čas množica videla,
da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev,
so sami stopili v čolne,
odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa.
Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli:
»Učitelj, kdaj si prišel sem?«
Jezus jim je odgovóril in rekel:
»Resnično, resnično, povem vam:
Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja,
ampak ker ste jedli kruh in se nasitili.
Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno življenje
in vam jo bo dal Sin človekov;
tega je namreč potrdil Oče, Bog.«
Tedaj so mu rekli:
»Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?«
Jezus je odgovóril in jim dejal:
»Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.«
Rekli so mu:
»Kakšno znamenje boš torej storil,
da bomo videli in ti verjeli?
Kaj boš napravil?
Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano:
›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹ «
Jezus jim je dejal:
»Resnično, resnično, povem vam:
Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes,
ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes
in daje svetu življenje.«

34

35

Tedaj so mu rekli:
»Gospod, vselej nam daj tega kruha!«
Jezus jim je dejal:
»Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«
Kristusov evangelij.

19. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Elija je hodil v moči božje jedi
1 Kr 19,4-8

Berilo iz prve knjige kraljev.
4

5

6

7

8

Tiste dni je Elija šel naprej v puščavo dan hoda.
Prišel je in sédel pod samotno bodičevje;
želel si je smrti in rekel:
»Dovolj je; zdaj, Gospod, vzemi moje življenje,
saj nisem boljši kakor moji očetje.«
Legel je in zaspal pod bodičevjem.
A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel:
»Vstani in jej!«
Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju je bil hlebček
na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode.
Jedel je in pil pa spet legel.
Gospodov angel pa je prišel še drugič, se ga dotaknil in rekel:
»Vstani in jej, sicer bo pot zate predolga!«
Vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval
štirideset dni in štirideset noči do božje gore Horeb.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 34,2-9 (R prim. 9a)

Odpev: Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.
2
3
4
5

6
7

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: Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.
Glejte nanj in boste žareli od veselja,
vaši obrazi naj ne zardevajo.
Ta 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.

Drugo berilo: Živeti moramo v ljubezni kakor Kristus
Ef 4,30 - 5,2

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
30

31

32

1
2

Bratje in sestre,
ne žalostite božjega Svetega Duha,
s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odrešenja.
Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost,
vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje
z vsakršno hudobijo vred.
Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni
ter drug drugemu odpuščajte,
kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.
Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci,
in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas
in je daroval sam sebe za nas
kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu.
Božja beseda.

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: Živeti moremo le v moči Jezusovega kruha
Jn 6,41-51

‡
41

42
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel:
»Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,«
in so govorili:
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin?
Njegovega očeta in mater poznamo.
Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹ «
Jezus je odgovóril in jim dejal:
»Ne godrnjajte med seboj!
Nihče ne more priti k meni,
če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal,
in jaz ga bom obúdil poslednji dan.
Pri prerokih je zapisano:
›Vsi se bodo dali poučiti Bogu.‹
Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.
Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta:
samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta.
Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje, ima večno življenje.
Jaz sem kruh življenja.

49
50
51

Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli.
To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre.
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.«
To je Kristusov evangelij.

20. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Povabljeni smo na Božjo gostijo
Prg 9,1-6

Berilo iz knjige Pregovorov.
1

2

3

4

5

6

Modrost si je naredila hišo,
izklesala si je sedem stebrov.
Zaklala je svojo živino, namešala svojega vina
in pogrnila svojo mizo.
Razpošilja svoje dekle
in kliče na križiščih utrjenega mesta:
»Kdo je preprost? Naj pride sem!«
Temu, ki pogreša razumnost, pravi:
»Pridite, jejte moj kruh,
pijte vino, ki sem ga namešala.«
Pustite prostaštvo, da boste živeli,
stopajte po poti razumnosti.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 34,2-3.10-15 (R prim. 9a)

Odpev: Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.
2
3

10
11

12
13

14
15

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.
Bojte se Gospoda, vi, njegovi sveti,
saj nič ne manjka njim, ki se ga bojijo.
Celo bogati trpijo pomanjkanje in stradajo,
a tistim, ki iščejo Gospoda, ne manjka nič dobrega. Odpev.
Pridite, sinovi, in me poslušajte,
učil vas bom, kaj je strah Gospodov.
Ali se hočeš veseliti življenja
in vse dni uživati dobroto? Odpev.
Varuj svoj jezik hudobije,
obvaruj svoje ustnice zvijačnega govorjenja.
Ogiblji se zla in delaj dobro,
išči mir in se zanj zavzemaj. Odpev.

Drugo berilo: Umevajmo, kaj hoče Bog od nas
Ef 5,15-20

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
15

16
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Skrbno torej pazíte, bratje, kako živite,
ne kot nespametni, ampak kot modri.
Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi.
Zato ne bodite nerazumni,
ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja.
In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost,
temveč naj vas napolnjuje Duh:
nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi,
ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda.
V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa
se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse.
To je Božja beseda.

Aleluja

Jn 6,56

Aleluja. Kdor jé moje meso in pije mojo kri,
ostaja v meni in jaz v njem, govorí Gospod. Aleluja.

Evangelij: Jezus nam daje sam sebe v hrano
Jn 6,51-58

‡
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52
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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:
»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 žívi 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.

21. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Ostati hočemo zvesti Bogu
Joz 24,1-2a.15-17.18b

Berilo iz Józuetove knjige.
1

Józue je zbral v Sihemu vse Izraelove rodove,
sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje,
njegove sodnike in njegove upravitelje
in postavili so se pred Bogom.
2
Tedaj je rekel Józue vsemu ljudstvu:
15
»Če vam ni všeč, da bi služili Gospodu,
si izberite danes, komu hočete služiti:
ali bogovom, katerim so služili vaši očetje ónstran reke,
ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate.
Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.«
16
Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo:
»Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom.
17
Kajti Gospod je naš Bog, on je izpěljal nas in naše očete
iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti,
in je pred našimi očmi delal ta velika znamenja,
nas varoval na vsej poti, po kateri smo hodili,
in pred vsemi ljudstvi, sredi katerih smo potovali.
18
Tudi mi bomo služili Gospodu, kajti naš Bog je!«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 34,2-3.16-23 (R prim. 9a)

Odpev: Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.
2
3
16
17

18
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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.
Gospodove oči so uprte v pravične,
njegova ušesa slišijo njihove klice.
Gospodovo obličje je zoper hudodelce,
da njihov spomin izbriše z zemlje.
Odpev: Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.
Pravični so klicali in Gospod jih je uslišal,
iz vseh njihovih stisk jih je rešil.
Blizu je Gospod njim, ki so skrušeni v srcu,
in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Odpev.
Veliko nesreč zadene pravičnega,
a iz vseh ga Gospod rešuje.
Vse njegove kosti varuje,
nobena izmed njih se ne bo zlomila. Odpev.

22
23

Nesreča bo usmrtila krivičnega,
sovražnike pravičnega bo zadela krivda.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
nihče od teh, ki vanj zaupajo, si ne bo nakôpal krivde. Odpev.

Drugo berilo: Skrivnost zakonske zveze odseva v Kristusu in Cerkvi
Ef 5,21-32

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
21
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Bratje in sestre,
iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu.
Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu,
mož je namreč glava ženi,
kakor je Kristus glava Cerkvi, svojemu telesu, ki ji je odrešenik.
In kakor je Cerkev podrejena Kristusu,
tako naj bodo v vsem žene možem.
Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev
in dal zanjo sam sebe,
da bi jo posvétil, ko jo je očistil v kopeli vode z besedo,
tako da bi sam postavil predse veličastno Cerkev,
brez madeža, gube ali česa podobnega,
da bo sveta in brezmadežna.
Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene
kot svoja lastna telesa.
Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe.
Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega telesa,
temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev:
smo namreč udje njegovega telesa.
Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater
in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo.
Ta skrivnost je velika;
jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 6,63.68

Aleluja. Tvoje besede, Gospod, so duh in življenje.
Ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Evangelij: Kristus ima besede večnega življenja
Jn 6,60-69

‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je veliko njegovih učencev reklo:
»Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?«
Ker je Jezus v sebi vedel,
da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel:
»To vam je v spotiko?
In če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej?
Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi.
Besede, ki sem vam jih govóril, so duh in življenje.

64

65

66

67

68

69

Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo.«
Jezus je namreč od začetka vedel,
kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal.
Govóril jim je:
»Zaradi tega sem vam rekel:
Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.«
Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo
in niso več hodili z njim.
Jezus je tedaj rekel dvanajstérim:
»Ali hočete tudi vi oditi?«
Simon Peter mu je odvrnil:
»Gospod, h komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš
in mi trdno verujemo in vemo,
da si ti Sveti od Boga.«
Kristusov evangelij.

22. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim nič ne dodajajmo
5 Mz 4,1-2.6-8

Berilo iz pete Mojzesove knjige.
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Mojzes je govoril ljudstvu in rekel:
»Zdaj, Izrael, poslušaj zakóne in odloke,
katere vas učim izpolnjevati,
da boste živeli in prišli in vzeli v last deželo,
ki vam jo daje Gospod, Bog vaših očetov!
Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem,
in ničesar ji ne odvzemajte,
da boste izpolnili zapovedi Gospoda, svojega Boga,
ki vam jih zapovedujem!
Držite se jih in jih izpolnjujte,
kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev,
ki bodo slišala o vseh teh zakonih; rekli bodo:
›Resnično, ta véliki narod je modro in razumno ljudstvo.‹
Kajti kateri véliki narod ima bogove, ki bi mu bili tako blizu,
kakor je nam blizu Gospod, naš Bog, kadar koli ga kličemo?
In kateri véliki narod ima tako pravične zakóne in odloke,
kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas?«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 15,2-5 (R 1a)

Odpev: Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?
2
3

Kdor hodi po poti popolnosti in ravna pravično,
kdor govorí resnico v svojem srcu.
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega. Odpev.
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Kdor ne zasramuje svojega bližnjega,
kdor zaničuje zavržene,
izkazuje pa čast tistim, ki se bojijo Gospoda.
Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo.
Odpev: Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?
Kdor svojega denarja ne posoja na obresti
in zoper nedolžnega ne sprejema darila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke. Odpev.

Drugo berilo: V dejanju izvršujemo Božjo voljo
Jak 1,17-18.21b-22.27

Berilo iz pisma apostola Jakoba.
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Moji dragi bratje in sestre,
vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj,
od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave.
Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice,
da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev.
S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo,
ki ima moč, da reši vaše duše.
Postanite uresničevalci besede
in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.
Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to:
skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski
ter se ohraniti neomadeževan od sveta.
Božja beseda.

Aleluja

Jak 1,18

Aleluja. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice,
da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Aleluja.

Evangelij: Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili
Mr 7,1-8.14-15.21-23

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki,
ki so prišli iz Jeruzalema,
in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi,
to je z neumitimi rokami.
Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov
in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok.
Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne umijejo.
In še mnogo drugega se držijo po izročilu:
umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce.
Zato so ga farizeji in pismouki vprašali:
»Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov,
ampak jedo kar z nečistimi rokami?«
Odgovóril jim je:
»Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano:
›To ljudstvo me časti z ustnicami,
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a njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹
Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.«
In spet je poklical k sebi množico in ji govóril:
»Poslušajte me vsi in doumite!
Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj,
ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.
Od znotraj namreč, iz človekovega srca,
prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori,
prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost,
nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet.
Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«
To je Kristusov evangelij.

23. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Prerok napoveduje obupanim izredna Božja znamenja
Iz 35,4-7a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Recíte njim, ki so plahega srca:
»Bódite 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.
Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki.
Goljava bo postala jezero,
žejna dežela vrelci vodá.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 146,6b-10 (R 1)

Odpev: Hvali, moja duša, Gospoda.
ali:
Aleluja.
6
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Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.
Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
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Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Bog je ubožne izbral za dediče kraljestva
Jak 2,1-5

Berilo iz pisma apostola Jakoba.
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Moji bratje, svoje vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa,
Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo.
Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom
in v sijajni obleki,
pride pa tudi revež v umazani obleki,
in se ozrete na tistega, ki nosi sijajno obleko ter rečete:
»Sédi semkaj na udoben sedež,«
revežu pa rečete: »Ti stopi tja,«
ali: »Sédi k mojim nogam« --;
mar niste delali razlike med seboj
in sodili po hudobnih nagibih?
Poslušajte, moji ljubi bratje!
Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu,
da so bogati v veri in dediči kraljestva,
ki ga je obljubil vsem, ki ga ljubijo?
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Mt 4,23

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

Evangelij: Jezus pomaga bolnikom
Mr 7,31-37

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine Tira
in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru,
po sredi pokrajine Deseteromestja.
Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govóril,
in ga prosili, da bi polóžil roko nanj.
Vzel ga je k sebi, stran od množice,
mu polóžil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika.
Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel:
»Efatá!« to je ›Odpri se!‹
In takoj so se mu odprla ušesa,
razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govóril.
Jezus jim je naróčil, naj tega nikomur ne povejo;
toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali
in nadvse začudeni so govorili:
»Vse prav dela:
gluhim daje, da slišijo,
nemim, da govorijo.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

24. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božji služabnik se ne upira trpljenju
Iz 50,5-9a

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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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 změsti.
Zato sem narédil svoj obraz kakor kremen,
saj sem vedel, da ne bom osramočën.
Blizu je ta, ki me opravičuje,
kdo se bo pravdal z menoj?
Nastopíva skupaj!
Kdo si lasti mojo pravico?
Naj se mi približa.
Glej, Gospod Bog mi pomaga,
kdo me bo razglásil za krivega?
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 116,1-6.8-9 (R 9)

Odpev: Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.
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Ljubim Gospoda, ker je prisluhnil mojemu glasu,
ko sem ga prosil za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
ko sem ga klical v dnevih stiske. Odpev.
Objele so me vezi smrti, me zagrabile stiske podzemlja,
padel sem v nadloge in žalost.
Tedaj sem klical ime Gospodovo:
»O Gospod, reši mojo dušo!«
Odpev: Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.
Milostljiv je Gospod in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
Gospod varuje preproste,
bil sem slaboten in me je rešil. Odpev.
Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami, moje noge pred padcem.
Hôdil bom pred Gospodom,
pred Gospodom v deželi živih. Odpev.

Drugo berilo: Svojo vero spričujmo z deli, da ne bo mrtva
Jak 2,14-18

Berilo iz pisma apostola Jakoba.
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Kaj pomaga, moji bratje,
če kdo pravi, da ima vero, nima pa del?
Mar ga lahko vera reši?
Če brat ali sestra nimata kaj obleči
in jima manjka vsakdanje hrane,
pa jima kdo izmed vas reče:
»Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!«
a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga?
Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva.
Vendar bo kdo rekel:
»Ti imaš vero, jaz imam pa dela.
Pokaži mi svojo vero brez del
in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Gal 6,14

Aleluja. Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil,
razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa,
po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Aleluja.

Evangelij: Verujemo v Kristusovo božanstvo, čeprav mora trpeti
Mr 8,27-35

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarěje Filípove.
Med potjo je učence spraševal:
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem?«
Odgovorili so:
»Janez Krstnik, drugi: Elija,
spet drugi: Eden od prerokov.«
In vprašal jih je:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter mu je odgovóril in rekel:
»Ti si Kristus.«
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali.
In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti,
da ga bodo starešine, véliki duhovniki
in pismouki zavrgli in umorili
in da bo po treh dneh vstal.
O teh stvareh jim je odkrito govóril.
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti.
On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra:
»Poberi se! Proč od mene, satan,
ker ne misliš na to, kar je Božje,
ampak na to, kar je človeško!«
Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel:
»Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«

Kristusov evangelij.

25. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Hudobni sklenejo usmrtiti pravičnega
Mdr 2,12.17-20

Berilo iz Knjige modrosti.
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Brezbožniki so govorili:
»Zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto,
ker nasprotuje našim delom,
ker nam očita grehe zoper postavo
in nas obtožuje za grehe pri naši vzgoji.
Poglejmo, ali so njegove besede resnične,
prepričajmo se, kakšen bo njegov konec.
Če je namreč pravični res Božji sin, se bo zanj Bog zavzel
in ga rešil iz roke nasprotnikov.
S sramotenjem in mučenjem ga preizkusimo,
da bomo spoznali njegovo dobroto,
da se bomo prepričali o njegovi potrpežljivosti.
Na sramotno smrt ga obsodimo,
saj ga bo po njegovih besedah rešil Bog.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 54,3-6.8 (R 6b)

Odpev: Gospod podpira mojo dušo.
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O Bog, v svojem imenu me reši,
v svoji mogočnosti mi izreci sodbo.
O Bog, usliši mojo molitev,
prisluhni izrekom mojih ust. Odpev.
Zakaj tujci so se dvignili zoper mene,
nasilneži mi strežejo po življenju,
na Boga se ne ozirajo.
Glej, Bog pa mi pomaga. Odpev.
Glej, Bog pa mi pomaga.
Gospod podpira mojo dušo.
Rad ti bom opravljal daritve,
hvalil bom tvoje ime, Gospod, ker si dober. Odpev.

Drugo berilo: Delajmo za mir, da bo rastla pravičnost
Jak 3,16 - 4,3

Berilo iz pisma apostola Jakoba.
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Preljubi,
kjer sta nevoščljivost in prepirljivost,
tam je nered in vsakršno zlo.
Modrost pa, ki je od zgoraj,
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je najprej čista, nato miroljubna,
prizanesljiva, dovzetna,
polna usmiljenja in dobrih sadov,
brez pristranskosti in hinavščine.
In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki uresničujejo mir.
Od kod med vami boji in od kod prepiri?
Ali ne od tod: iz naslad, ki se vojskujejo v vaših udih?
Želite, a nimate.
Ubijate in ste nevoščljivi, in vendar ne morete doseči.
Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite.
Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite –
namreč za to, da bi to porabili za svoje naslade.
Božja beseda.

Aleluja

Prim. 2 Tes 2,14

Aleluja. Gospod nas je poklical po evangeliju,
da bi prišli do slave našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Evangelij: Jezusov učenec je drugim služabnik
Mr 9,30-37

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo,
vendar ni žělel, da bi kdo to izvedel.
Učil je namreč svoje učence in jim govóril:
»Sin človekov bo izročën v človeške roke in ga bodo umorili,
ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.«
Oni niso razumeli te besede, a so se ga bali vprašati.
Prišli so v Kafarnáum.
Ko je bil v hiši, jih je vprašal:
»O čem ste se menili med potjo?«
Oni pa so molčali,
kajti med potjo so razpravljali med seboj,
kateri izmed njih je največji.
Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel:
»Če kdo hoče biti prvi,
naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«
In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel:
»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu,
mene sprejme;
kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene,
temveč tistega, ki me je poslal.«
To je Kristusov evangelij.

26. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog nam daje svojega duha
4 Mz 11,25-29

Berilo iz četrte Mojzesove knjige.

25

26

27

28

29

Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in govóril z Mojzesom.
Nato je vzel od duha, ki je bil nad njim,
in ga dal nad sedemdeset starešin.
Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati.
A pozneje tega niso več delali.
Dva moža pa sta ostala v taboru:
enemu je bilo ime Eldád, drugemu pa Medád.
Duh je prišel tudi nadnju
-- bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru -in prerokovala sta v taboru.
Neki mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč:
»Eldád in Medád prerokujeta v taboru.«
Tedaj je spregovóril Nunov sin Józue,
ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu, in rekel:
»Moj gospod Mojzes, prepovej jima!«
Mojzes pa mu je rekel:
»Kaj se vnemaš zame?
Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke!
Da bi Gospod dal nadnje svojega duha!«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 19,8.10.12-14 (R 9a)

Odpev: Gospodovi ukazi so pravi.
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Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične. Odpev.
Tudi tvojega služabnika svarijo;
če jih bo izpolnjeval, bo bogato poplačan.
Kdo razume napake?
Meni skritih me očisti! Odpev.
Pred prevzetneži varuj svojega služabnika,
naj ne gospodujejo nad mano.
Tedaj bom brez graje,
rešen bom velike pregrehe. Odpev.

Drugo berilo: Preperelo bogastvo človeka obtožuje
Jak 5,1-6

Berilo iz pisma apostola Jakoba.
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Bogataši, razjokajte se
in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas.
Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji.
Vaše zlato in srebro je zarjavelo
in njuna rja bo pričala zoper vas
ter razjedla vaše meso kakor ogenj.
V zadnjih dneh ste kopičili zaklade.
Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem,
ki so poželi vaša polja, kriči
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-- in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami.
Razkošno ste živeli na svetu,
naslajali ste se in zredili svoja srca za dan klanja.
Pravičnega ste obsodili in ubili -- ni se vam upiral.
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Jn 17,17

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica.
Posveti nas v resnici. Aleluja.

Evangelij: Sprejemajmo vse, ki niso proti nam
Mr 9,38-43.45.47-48
‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Janez rekel Jezusu:
»Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu
izganjal hude duhove,
in smo mu branili, ker ni hodil za nami.«
Jezus pa je rekel:
»Ne branite mu!
Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu
in takoj grdo govoriti o meni.
Kdor ni proti nam, je za nas.
Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi
-- resnično, povem vam -- zagotovo ne bo izgubil svojega plačila.«
»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame,
bi bilo bolje zanj,
da bi mu obesili mlinski kamen na vrat
in ga vrgli v morje.
Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj!
Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje,
kakor da bi imel obe roki,
pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj.
Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj!
Bolje je zate, da prideš hrom v življenje,
kakor da bi imel obe nogi,
pa bi bil vržen v peklensko dolino.
Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni!
Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo,
kakor da bi imel obe očesi,
pa bi bil vržen v peklensko dolino,
kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

27. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog je ustvaril moža in ženo, da postaneta eno
1 Mz 2,18-24

Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Gospod Bog je rekel:
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»Ni dobro za človeka, da je sam;
narédil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.«
Gospod Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali na polju
in vse ptice pod nebom ter jih pripěljal k človeku,
da bi videl, kakšna imena jim bo dal,
in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime,
ki bi mu ga dal človek.
Tako je človek dal imena vsej živini
in vsem pticam na nebu in vsem živalim na polju,
za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi mu bila primerna.
Gospod Bog je tedaj storil,
da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal.
Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom.
Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, narédil ženo
in jo pripěljal k človeku.
Tedaj je človek rekel:
»To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa;
ta se bo imenovala móžinja, kajti ta je vzeta iz moža.«
Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater
in se pridrúžil svoji ženi in bosta eno telo.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 128,1-6 (R prim. 5a)

Odpev: Blagosloví naj te Gospod vse dni tvojega življenja.
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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.
Glej, tako bo blagoslovljën človek,
ki se boji Gospoda. Odpev.
Blagosloví naj te Gospod s Siona,
da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja,
da boš videl svojih otrok otroke
in užival mir Izraela. Odpev.

Drugo berilo: Jezus ima našo človeško naravo
Heb 2,9-11

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
gledamo njega, ki je bil postavljen malo nižje od angelov,
Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt,
da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar.
On, za katerega je vse in po katerem je vse,
je namreč veliko sinov pripěljal v slavo.
Zato se je spodóbilo, da je tistega,
ki je začetnik njihovega odrešenja,
izpopólnil s trpljenjem.
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Vsi so namreč iz enega,
tisti, ki posvečuje,
in tisti, ki so posvečeni.
Zato ga ni sram, da jih imenuje brate.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

1 Jn 4,12

Aleluja. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas
in je njegova ljubezen v nas popolna. Aleluja.

Evangelij: Kar je Bog združil, naj človek ne loči
Mr 10,2-16
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas so pristopili farizeji,
in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali:
»Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«
Odgovóril jim je:
»Kaj vam je naróčil Mojzes?«
Rekli so:
»Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«
Jezus pa jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,
na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.
Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater
in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo.
Tako nista več dva, ampak eno telo.
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«
Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem.
In govóril jim je:
»Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo;
in če se ona loči od svojega moža
in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil,
učenci pa so prinašalce grajali.
Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel:
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim,
kajti takšnih je Božje kraljestvo.
Resnično, povem vam:
Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok,
nikakor ne pride vanj.«
In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal.
Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Kar je Bog združil, naj človek ne loči
Mr 10,2-12

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas so pristopili farizeji,
in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali:
»Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«
Odgovóril jim je:
»Kaj vam je naróčil Mojzes?«
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Rekli so:
»Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«
Jezus pa jim je rekel:
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,
na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.
Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater
in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo.
Tako nista več dva, ampak eno telo.
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«
Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem.
In govóril jim je:
»Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo,
prešuštvuje z njo;
in če se ona loči od svojega moža
in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Kristusov evangelij.

28. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Modrost moramo ceniti nad vse
Mdr 7,7-11

Berilo iz Knjige modrosti.
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Molil sem in dana mi je bila preudarnost,
klical sem in name je prišel duh modrosti.
Bolj sem jo cenil kakor žezla in prestole,
v primerjavi z njo sem imel bogastvo za prazen nič.
Niti z neprecenljivim draguljem je nisem primerjal,
saj je v njenih očeh vse zlato le kupček peska
in srebro se v primeri z njo šteje za blato.
Bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil;
sklenil sem, da jo bom raje imel kakor luč,
ker njen plamen ne pozna pojemanja.
Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine,
po njenih rokah neizmerno bogastvo.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 90,12-17 (R prim. 14)

Odpev: Nasiti nas, Gospod, s svojo dobroto.
12
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Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše življenje,
da pridemo do srčne modrosti.
Vrni se, Gospod! Doklej boš odlašal?
Bodi usmiljen do svojih služabnikov! Odpev.
Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje dneve.
Razvesěli nas za dni, ko si nas ponižal,
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za leta, ko smo bili nesrečni. Odpev.
Naj se pokaže tvoje delo tvojim služabnikom,
tvoj sijaj njihovim sinovom.
Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami!
Delo naših rok utŕdi nad nami! Odpev.

Drugo berilo: Bog pozna celo naše misli
Heb 4,12-13

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Božja beseda je živa in dejavna,
ostrejša kakor vsak dvorezen meč
in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga
ter presoja vzgibe in misli srca.
Ni je namreč stvari, ki bi bila Bogu nevidna.
Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito.
Njemu bomo dajali odgovor.
Božja beseda.

Aleluja

Mt 5,3

Aleluja. Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij: Če Jezus kliče, se moramo vsemu odreči
Mr 10,17-30
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot,
je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal:
»Dobri učitelj, kaj naj storim,
da bom deležen večnega življenja?«
Jezus mu je odvrnil:
»Kaj mi praviš, da sem dober?!
Nihče ni dober razen enega, Boga!
Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi!
Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!«
Rekel mu je:
»Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.«
Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal:
»Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim,
in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!«
Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel;
imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje,
prišli v Božje kraljestvo!«
Učenci so se čudili njegovim besedam.
In Jezus je vnovič spregovóril:
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo!
Laže gre kamela skozi šivankino uho,
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kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.«
Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj:
»Kdo se potem more rešiti?«
Jezus se je ozrl vanje in rekel:
»Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu,
kajti pri Bogu je vse mogoče.«
Peter pa mu je začel govoriti:
»Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.«
Jezus je rekel:
»Resnično, povem vam:
Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapústil
hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive
in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji,
prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv,
v prihodnjem veku pa večno življenje.«
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Če Jezus kliče, se moramo vsemu odreči
Mr 10,17-27
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Iz svetega evangelija po Marku.
Ko se je tisti čas Jezus odpravljal na pot,
je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal:
»Dobri učitelj, kaj naj storim,
da bom deležen večnega življenja?«
Jezus mu je odvrnil:
»Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga!
Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi!
Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!«
Rekel mu je:
»Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.«
Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal:
»Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim,
in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!«
Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel;
imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje,
prišli v Božje kraljestvo!«
Učenci so se čudili njegovim besedam.
In Jezus je vnovič spregovóril:
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo!
Laže gre kamela skozi šivankino uho,
kakor pride bogataš v Božje kraljestvo.«
Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj:
»Kdo se potem more rešiti?«
Jezus se je ozrl vanje in rekel:
»Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu,
kajti pri Bogu je vse mogoče.«
To je Kristusov evangelij.

29. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Le daritev življenja more prinesti odrešenje
Iz 53,10-11

Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Gospodu je bilo po volji,
da svojega služabnika 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 mnoge opravičil,
njihove krivde bo nalóžil nase.
Božja beseda.

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

Odpev: Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.
4
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Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestôbi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti. Odpev.
Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate. Odpev.

Drugo berilo: Z zaupanjem se bližajmo Kristusu, ki nas je odrešil
Heb 4,14-16

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
trdnó se držimo 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.
To je Božja beseda.

Aleluja

Prim. Mr 10,45

Aleluja. Sin človekov je prišel, da bi stregel
in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Aleluja.

Evangelij: Božji Sin je postal človek, da bi dal svoje življenje za nas
Mr 10,35-45

‡

Iz svetega evangelija po Marku.

35

Tisti čas sta Zebedějeva sinova Jakob in Janez
stopila k Jezusu in mu rekla:
»Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.«
36
Rekel jima je:
»Kaj hočeta, da vama storim?«
37
Rekla sta mu:
»Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi,
eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.«
38
Jezus jima je dejal:
»Ne vesta, kaj prosita.
Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem,
ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?«
39
Rekla sta mu: »Moreva.«
In Jezus jima je dejal:
»Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila,
in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena;
40
dati, kdo bo sedél na moji desnici ali levici,
pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim,
ki jim je to pripravljeno.«
41
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Ko je drugih deset to slišalo,
so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza.
Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel:
»Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi
in da jim njihovi velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.
Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi on stregel in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Božji Sin je postal človek, da bi dal svoje življenje za nas
Mr 10,42-45
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus poklical dvanajstére in jim rekel:
»Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi
in da jim njihovi velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik.
Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,

ampak da bi on stregel in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

30. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog udarjene rešuje iz sužnosti
Jer 31,7-9

Berilo iz knjige preroka Jeremija.
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Tako govorí Gospod:
»Vriskajte od veselja Jakobu,
vzklikajte poglavarju narodov!
Oznanjújte, hvalíte in govoríte:
›Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!‹
Glejte, pripeljem jih iz severne dežele
in jih zberem od koncev zemlje.
Med njimi tudi slepe in hrome,
noseče in porodnice hkrati,
velik zbor se jih vrne sëm.
Z jokom bodo prišli,
s tolažbami jih pospremim nazaj;
k potokom vodá jih popeljem,
po ravni poti, kjer se ne spotaknejo.
Jaz sem namreč Izraelov oče
in Efrájim je moj prvorojenec.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 126,1-6 (R 3a)

Odpev: Velike reči je Gospod za nas stóril.
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Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja. Odpev.
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev: Velike reči je Gospod za nas stóril.
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem. Odpev.
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je naš véliki duhovnik
Heb 5,1-6

Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi
in postavljen ljudem v korist glede tega,
kar se nanaša na Boga:
da daruje daritve in žrtve za grehe.
Ker tudi njega obdaja slabost,
more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo.
Zato mora kakor za ljudstvo
tudi zase darovati daritve za grehe.
In nihče si te časti ne jemlje sam,
ampak ga kliče Bog, kakor Arona.
Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal,
da je postal véliki duhovnik,
ampak ga je poveličal tisti, ki mu je rekel:
›Ti si moj sin, danes sem te rodil,‹
kakor pove tudi drugje:
›Ti si duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.‹
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Prim. 2 Tim 1,10

Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt
in razsvetlil življenje in nesmrtnost po evangeliju. Aleluja.

Evangelij: Slepi prosi Jezusa, da bi spregledal
Mr 10,46-52
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho.
Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe,
je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedél ob poti.
In ko je slišal, da je to Jezus Nazaréčan,
je začel vpiti in govoriti:
»Jezus, Davidov sin, usmili se me!«
Mnogi so ga grajali, naj umolkne,
on pa je še glasneje vpil:
»Davidov sin, usmili se me!«
Jezus je obstal in rekel:
»Pokličite ga!«
Poklicali so slepega in mu rekli:
»Le pogum, vstani, kliče te!«
Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu.
Jezus ga je vprašal:
»Kaj hočeš, da ti storim?«
Slepi mu je dejal:
»Rabuní, da bi spregledal!«
Jezus mu je rekel:
»Pojdi, tvoja vera te je rešila!«
Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

Kristusov evangelij.

31. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Ljubimo Gospoda z vsem srcem
5 Mz 6,2-6

Berilo iz pete Mojzesove knjige.
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Boj se Gospoda, svojega Boga,
in vse dni svojega življenja izpolnjuj
vse njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih dajem:
ti, tvoj sin in sin tvojega sina, da se podaljšajo tvoji dnevi.
Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj,
da ti bo dobro in da se zelo pomnožite v deželi,
v kateri se cedita mleko in med,
kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog.
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini!
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo!
Te besede, ki ti jih danes zapovedujem,
naj bodo v tvojem srcu.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 18,2-4.47.51ab (R 2a)

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.
Pel bom tvojemu imenu,
saj svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu Davidu
in njegovemu zarodu na veke. Odpev.

Drugo berilo: Jezus ima neminljivo duhovništvo, ker ostane vekomaj
Heb 7,23-28

Berilo iz pisma Hebrejcem.
23

24
25

Bratje in sestre,
duhovnikov v stari zavezi je bilo več,
ker jim je smrt preprečevala, da bi ostali dlje,
Jezus pa ima, ker ostaja živ na veke, neminljivo duhovništvo.
Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu,

26

27

28

ker vedno živi, da posreduje zanje.
Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren:
svet, nedolžen, brez zla;
tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes,
tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom
dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe
in nato za grehe ljudstva.
To je namreč stóril enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe.
Postava namreč postavlja za vélike duhovnike ljudi,
ki so podvrženi slabotnosti;
beseda prisege, ki je prišla za postavo,
pa postavlja Sina, ki je postal popoln na veke.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 14,23

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

Evangelij: Zapoved ljubezni do bližnjega je enaka ljubezni do Boga
Mr 12,28b-34

‡
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33

34

Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je eden izmed pismoukov
pristopil k Jezusu in ga vprašal:
»Katera je prva od vseh zapovedi?«
Jezus je odgovóril:
»Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, iz vse duše,
z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.«
Pismouk mu je rekel:
»Dobro, učitelj.
Resnico si povedal:
On je edini in ni drugega razen njega,
in ljubiti njega iz vsega srca,
z vsem umevanjem in z vso močjo
ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe
je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.«
Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel:
»Nisi daleč od Božjega kraljestva.«
In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.
To je Kristusov evangelij.

32. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Vdova poskrbi za hrano Eliju

1 Kr 17,10-16

Berilo iz prve knjige kraljev.
10

11
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13

14
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16

Tiste dni je prerok Elija vstal in šel v Sarépto.
Ko je prišel do mestnih vrat, glej,
je bila tam vdova, ki je nabirala drva.
Zaklical je za njo in rekel:
»Prinesi mi, prosim, malo vode v vrču, da bom pil!«
Ko je šla, da mu jo prinese, je zaklical za njo in rekel:
»Prinesi mi, prosim, še kos kruha v roki!«
Rekla je:
»Kakor živí Gospod, tvoj Bog, nič pečenega nimam,
samo prgišče moke v loncu in malo olja v vrču.
In glej, nabiram suhljad,
da pojdem in pripravim to zase in za sina,
da bova pojedla in potem umrla.«
Elija ji je rekel:
»Ne boj se; pojdi in pripravi, kakor si rekla,
vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi;
sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem.
Kajti tako govorí Gospod, Izraelov Bog:
›Moka v loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dne,
ko bo Gospod poslal dež na zemljo.‹ «
Šla je in storila po Elijevi besedi.
In dan za dnem so imeli jesti, ona, on in njena družina.
Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo,
po besedi, ki jo je Gospod govóril po Eliju.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 146,6-10 (R 1)

Odpev: Hvali, moja duša, Gospoda.
6
7

8

9
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Gospod varuje zvestobo na veke.
Gospod pomaga do pravice zatiranim.
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike. Odpev.
Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce. Odpev.
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Kristus se je enkrat daroval in vse odrešil
Heb 9,24-28

Berilo iz pisma Hebrejcem.
24

Kristus ni stopil v svetišče,
ki bi ga naredila človeška roka in bi bilo le odtis resničnega,

25

26

27
28

ampak v sama nebesa,
da se je zdaj za nas prikazal pred Božjim obličjem.
Tudi ne zato, da bi sebe večkrat daroval,
kakor véliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo.
Ko bi bilo tako, bi moral od začetka sveta večkrat trpeti.
Tako pa se je razodel enkrat ob koncu vekov,
da je s svojo žrtvijo odpravil greh.
Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba,
tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih.
Drugič pa se bo prikazal brez greha,
v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo.
To je Božja beseda.

Aleluja

Mt 5,3

Aleluja. Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Evangelij: Uboga vdova je dala več kot vsi
Mr 12,38-44

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam:
»Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih
in si želijo pozdravov ljudi na trgih,
prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah,
ki vdovam požirajo hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve;
ti bodo strože sojeni.«
Sedél je nasproti zakladnici
in gledal, kako množica meče denar vanjo.
Mnogo bogatih je veliko vrglo.
Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča,
to je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela,
vse, kar potrebuje za življenje.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Uboga vdova je dala več kot vsi
Mr 12,41-44

‡
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Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus sedél nasproti zakladnici
in gledal, kako množica meče denar vanjo.
Mnogo bogatih je veliko vrglo.
Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča,
to je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam:
Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela,

vse, kar potrebuje za življenje.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

33. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog bo rešil svoje ob koncu
Dan 12,1-3

Berilo iz knjige preroka Daniela.
1

2

3

Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez,
ki je postavljen nad sinove tvojega ljudstva.
To bo čas stiske, kakršne še ni bilo,
odkar so narodi, do tega časa.
V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo;
vsak, ki se najde zapisan v knjigi.
Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili;
nekateri za večno življenje, drugi pa za sramoto in večno gnusobo.
Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba.
Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti,
pa bodo kakor zvezde za vso večnost.
To je Božja beseda.

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

Odpev: Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.
5
8

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.

9

Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
10
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev.
11
Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici
večne radosti na tvoji desnici.
Odpev: Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.

Drugo berilo: Kristus nas je očistil z eno daritvijo
Heb 10,11-14.18

Berilo iz pisma Hebrejcem.
11

Vsak duhovnik dan za dnem
stojé opravlja bogoslužje
in večkrat daruje iste žrtve,
ki nikoli ne morejo odvzeti grehov.
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Kristus pa je za grehe daroval eno samo žrtev
in za vekomaj sédel na Božjo desnico.
Odtlej pa čaka, da bodo njegovi sovražniki
položeni k njegovim nogam za podnožje.
Z eno samo daritvijo je torej za vselej
narédil popolne tiste, ki so posvečeni.
Kjer pa je vse to odpuščeno,
ni več daritve za grehe.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 21,36

Aleluja. Čujte in vsak čas molíte,
da bi zmogli stopiti pred Sina človekovega. Aleluja.

Evangelij: Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste
Mr 13,24-32

‡
24

25

26

27

28

29

30

31

32

Iz svetega evangelija po Marku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
V tistih dneh, po tisti véliki stiski,
bo sonce otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe.
Zvezde bodo padale z neba
in nebeške sile se bodo majále.
Tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblakih z veliko močjo in slavo.
In takrat bo poslal angele
in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov,
od konca zemlje do konca neba.
Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko:
Kadar postane njegova veja že mužévna in poganja liste,
veste, da je poletje blizu.
Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja,
védite, da je blizu, pred vrati.
Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče,
ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«
Kristusov evangelij.

34. NAVADNA NEDELJA
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Prvo berilo: Kristusovo kraljestvo je neuničljivo
Dan 7,13-14

Berilo iz knjige preroka Daniela.
13

V nočnih videnjih sem gledal:

14

Glej, skupaj z oblaki neba
je prihajal nekdo kakor sin človekov;
dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj.
Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo,
in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili.
Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide,
in njegovo kraljestvo neuničljivo.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 93,1-2.5 (R 1a)

Odpev: Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.
1

2
5

Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo,
nadel si opravo, z močjo si se prepasal. Odpev.
Utŕdil si svet, da ne omahne,
tvoj prestol je trden iz davnine, ti si od vekomaj. Odpev.
Tvoja pričevanja so bolj kot vse zanesljiva;
svetost krasi tvojo hišo, Gospod, vse dolge dneve. Odpev.

Drugo berilo: Napravil nas je za kraljestvo in za duhovnike
Raz 1,5-8

Berilo iz knjige Razodetja.
5

6

7

8

Jezus Kristus je zanesljiva priča,
prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje.
Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobódil naših grehov
ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike
za svojega Boga in Očeta,
njemu slava in oblast na veke vekov.
Amen.
Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko,
tudi tisti, ki so ga prebodli,
in zaradi njega se bodo bíli na prsi vsi narodi na zemlji.
Da, amen.
»Jaz sem Alfa in Ómega,« govori Gospod Bog,
on, ki je, ki je bil in ki pride, vsemogočni.
Božja beseda.

Aleluja

Mr 11,9.10

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

Evangelij: Kristus spričuje, da je res Kralj
Jn 18,33b-37

‡
33

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Pilat rekel Jezusu:
»Si ti judovski kralj?«

34

35

36

37

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 ti vendarle kralj?«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš, da sem kralj.
Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato,
da pričujem za resnico.
Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

To je Kristusov evangelij.

