ADVENTNI ČAS
1. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Iz Davidovega rodu pride Odrešenik
Jer 33,14-16
Berilo iz knjige preroka Jeremija.
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Glej, pridejo dnevi, govorí Gospod,
ko izpolnim obljubo,
ki sem jo dal Izraelovi in Judovi hiši.
Tiste dni in tisti čas storim,
da požene Davidu mladika pravičnosti;
delal bo prav in pravično v deželi.
Tiste dni bo Juda rešen
in Jeruzalem bo prebival na varnem.
Takole pa ga bodo imenovali:
»Gospod, naša pravičnost.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 25,4-5.8-10.14 (R 1)
Odpev: K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo.
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Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati,
svojih steza me naúči.
Vodi me v svoji resnici in me uči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate. Odpev.
Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi poti.
Ponižne vodi v pravici,
ponižne uči svojih potov. Odpev.
Vse Gospodove steze so dobrota in zvestoba za tiste,
ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja.
Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo,
razodeva jim svojo zavezo. Odpev.

Drugo berilo: Utrjeni za Kristusov prihod
1 Tes 3,12 - 4,2
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.
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Vas pa naj Gospod obogatí
in napolni z ljubeznijo drug do drugega in do vseh,
prav kakor jo čutimo mi do vas,
da bi tako utŕdil vaša srca,
ki naj bodo neoporečna v svetosti
pred Bogom in našim Očetom,
ko pride naš Gospod Jezus z vsemi svojimi svetimi.
Amen.
Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu,
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da še bolj napredujete v tem, kar ste prejeli od nas,
namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu;
sicer pa tako že živíte.
Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu.
To je Božja beseda.

Aleluja

Ps 85,8

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

Evangelij: Naše odrešenje je blizu
Lk 21,25-28.34-36
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah.
Na zemlji bo stiska med narodi
v zmedi zaradi bučanja morja in valov.
Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega,
kar bo prišlo nad ves svet,
kajti nebeške sile se bodo majale.
In tedaj bodo videli Sina človekovega
priti na oblaku z močjo in veliko slavo.
Ko se bo to začelo dogajati,
se vzravnajte in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje.«
»Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena
z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi
in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka.
Prišël bo namreč nad obličje vse zemlje.
Zato čujte in vsak čas molíte,
da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo,
in stopiti pred Sina človekovega.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

2. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog razodeva svojo slavo na odrešenih
Bar 5,1-9
Berilo iz knjige preroka Baruha.
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Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti in bede,
in za vekomaj obleci lepoto veličastva, ki je od Boga!
Ogrni se s plaščem pravičnosti, ki je od Boga,
položi si na glavo venec veličastva Večnega!
Kajti Bog bo vsej zemlji pod nebom pokazal tvoj sijaj.
Bog ti bo za vekomaj dal ime:

5

6

7

8

9

»Mir pravičnosti in veličastvo bogočastja.«
Vstani, Jeruzalem, in se postavi na višino
in ozri se proti vzhodu:
glej, tvoji otroci, od sončnega zahoda do vzhoda
so zbrani na besedo Svetega
in se veselijo, ker se jih je spomnil Bog.
Peš so šli od tebe,
in gnali so jih sovražniki;
a Bog jih bo privedel k tebi nazaj;
nosili jih bodo v slavi kakor kraljevski prestol.
Bog je namreč ukazal,
naj se znižajo vse visoke gore in večni hribi
in naj se napolnijo globeli, da postane dežela ravna,
da bo Izrael varno hodil v Božjem veličastvu.
Gozdovi in vse vrste dišečih dreves
bodo po Božjem povelju dajali Izraelu senco.
Kajti Bog sam bo vodil Izraela
z veseljem, v svetlobi svojega veličastva,
z usmiljenjem in pravičnostjo, ki prihajata od njega.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 126,1-6 (R 3)
Odpev: Velike reči je Gospod za nas stóril.
1
2

3

4
5

6

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.
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: Brez graje ob Kristusovem prihodu
Flp 1,4-6.8-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
4

5

Bratje in sestre,
v sleherni svoji molitvi
zmeraj z veseljem molim za vas vse
zaradi vašega občestva v evangeliju od prvega dne do zdaj.
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Prepričan sem, da bo on,
ki je začel v vas dobro delo,
to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa.
Kajti Bog mi je priča,
kako hrepenim po vas vseh v ljubezni Kristusa Jezusa.
Molim pa tole: naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje
v spoznavanju in v vsakršnem dojemanju,
da boste znali razlikovati, kaj je boljše,
in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan,
izpolnjeni s sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu,
v slavo in hvalo Božjo.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 3,4.6

Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje. Aleluja.

Evangelij: Vsi bodo deležni zveličanja
Lk 3,1-6
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiběrija,
ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje
in Heród četrtni oblastnik Galileje,
njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide
ter Lizánija četrtni oblastnik Abiléne
in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa,
je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu.
Prehodil je vso jórdansko pokrajino
in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov,
kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija:
»Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Vsaka dolina naj se napolni
in vsaka gora in hrib naj se zniža.
Kar je krivo, naj bo ravno
in razkopana pota naj bodo gladka.
In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«
To je Kristusov evangelij.

3. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Odrešenik se veseli odrešenja
Sof 3,14-18a
Berilo iz knjige preroka Sofonija.
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Vriskaj, hči síonska, vzklikaj, Izrael!
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Vesęli in raduj se iz vsega srca, hči jeruzalemska!
Gospod te je rešil obsodbe,
odstranil je tvoje sovražnike.
Izraelov kralj, Gospod je v tvoji sredi,
ne boš se več bala hudega.
Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem:
»Ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo!
Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi,
tvoj močni rešitelj.
Veselí se nad teboj v radosti,
nemí v svoji ljubezni,
vriska nad teboj v prepevanju.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Iz 12,2-3.4b-6 (R 6)
Odpev: Velik je med vami Izraelov Sveti.
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.
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Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Odpev.
Pojte Gospodu, ker je stóril velika dela,
naj jih razglašajo po vsej zemlji.
Vzklikajte in vriskajte síonski prebivalci,
velik je med vami Izraelov Sveti.
Odpev: Velik je med vami Izraelov Sveti.
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Drugo berilo: Odrešenik je blizu
Flp 4,4-7
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
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Bratje in sestre,
veselíte se v Gospodu zmeraj;
ponavljam vam, veselite se.
Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem.
Gospod je blizu.
Nič ne skrbíte,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu
z molitvijo in prošnjo ter z zahvaljevanjem.
In Božji mir, ki preséga vsak um,
bo varoval vaša sŕca in vaše misli v Kristusu Jezusu.
Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Duh Gospoda Boga je nad menoj,

Iz 61,1

poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. Aleluja.

Evangelij: Pripravimo se na odrešenje
Lk 3,10-18
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so množice spraševale Janeza:
»Kaj naj storimo?«
Odgovarjal jim je:
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene,
in kdor ima živež, naj stori prav tako.«
Tudi cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli:
»Učitelj, kaj naj storimo?«
Odvrnil jim je:
»Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.«
Spraševali so ga tudi vojaki:
»In mi, kaj naj storimo?«
Rekel jim je:
»Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte,
ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju
in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija,
je Janez vsem odgovóril:
»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.
Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče
in spravil žito v svojo kaščo,
pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini
oznanjal ljudem evangelij.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

4. ADVENTNA NEDELJA
Prvo berilo: Odrešenik bo rojen v Betlehemu
Mih 5,1-4
Berilo iz knjige preroka Mihéja.
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To govorí Gospod:
»Ti, Bětlehem Efráta,
majhen si, da bi te šteli med tisoč Judovih krajev:
a iz tebe mi pride tisti,
ki bo vladal v Izraelu.
Njegovi izviri so od nekdaj,
iz davnih dni.«
Zato bo Gospod predal ljudstvo v oblast drugih do časa,
ko bo porodnica rodila;
nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil k Izraelovim sinovom.
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Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo,
z veličastvom imena Gospoda, svojega Boga.
Vsi bodo varno prebivali,
kajti on bo tedaj velik do koncev zemlje.
In v tem bo mir.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 80,2-3.15-16.18-19 (R 4)
Odpev: Razjásni svoje obličje in rešeni bomo.
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Izraelov pastir, ti, ki vodiš Jožefa kakor čredo, poslušaj!
Ti, ki sediš na kerubih, pokaži se!
Zbúdi 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,
sina človekovega, ki si ga okrépil zase.
Ne bomo se odvrnili od tebe,
požívi nas, da bomo tvoje ime klicáli. Odpev.

Drugo berilo: Kristus prihaja, da izpolni Očetovo voljo
Heb 10,5-10
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
Kristus ob svojem prihodu na svet pravi:
»Žrtve in daritve nisi hôtel, a telo si mi pripravil.
Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč.
Tedaj sem rekel: Glej, prihajam;
v zvitku knjige je pisano o meni,
da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.«
Prej pravi:
»Žrtev in daritev in žgalnih daritev
in daritev za greh nisi hôtel in ti niso bile všeč.«
In te se darujejo po postavi.
Zatem je rekel:
»Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.«
Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo.
V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa
posvečeni enkrat za vselej.
To je Božja beseda.

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

Lk 1,38

Evangelij: Odrešenik pride k nam
Lk 1,39-45
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tiste dni je Marija vstala
in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem.
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav,
se je dete veselo zganílo v njenem telesu.
Elizabeta je polna Svetega Duha
na ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti med ženami,
in blagoslovljen sad tvojega telesa!
Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes,
se je dete v mojem telesu od veselja zganílo.
Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo,
kar ji je povedal Gospod!«
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.
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Zaradi hčere síonske ne bom mólčal,
zaradi hčere jeruzalemske ne bom mirovăl,
dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost
in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost,
vsi kralji tvojo slavo.
Dali ti bodo novo ime,
ki ga bodo določila Gospodova usta.
Čudovita krona boš v Gospodovi roki,
kraljevski venec v roki svojega Boga.
Ne bodo ti več rekli Zapuščena,
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tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena,
temveč te bodo imenovali ›Pri njej je moja radost‹,
tvojo deželo Omožena.
Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj
in tvoja dežela bo imela moža.
Kajti kakor se mladenič poročí z devico,
tako se bo tvoj graditelj poróčil s teboj,
kakor se ženin veselí neveste,
tako se tebe veselí tvoj Bog.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 89,4-5.16-17.27.29 (R 2a)
Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.
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Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.« Odpev.
Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja. Odpev.
Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna. Odpev.

Drugo berilo: Pavel pričuje, da je Kristus Davidov potomec
Apd 13,16-17.22-25
Berilo iz Apostolskih del.
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Ko je Pavel prišel v Antiohíjo v Pizídiji,
je v shodnici vstal, dal znamenje z roko in rekel:
»Možje Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte!
Bog tega izraelskega ljudstva je izvôlil naše očete
in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu
ter ga z dvignjeno roko popęljal iz tuje dežele.
Potem jim je za kralja obúdil Davida.
Sam je potŕdil o njem:
›Našel sem Davida, Jésejevega sina,
moža po svojem srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem.‹
Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil,
poslal Izraelu odrešenika Jezusa.
Pred njegovim prihodom ga je Janez s krstom pokore
napovedovăl vsemu izraelskemu ljudstvu.
Ko pa je Janez končevăl svoj tek, je govóril:
›Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem.

Toda glejte, za mano pride on, in jaz nisem vreden,
da bi odvezal sandale z njegovih nog.‹ «
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Evangelij: Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina
Mt 1,1-25
‡
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina.
Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob,
Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje.
Judu je Tamára rodila Pęreca in Zęraha.
Pęrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram,
Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón,
Nahšónu se je rodil Salmón,
Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Rúta rodila Obéda.
Obédu se je rodil Jése.
Jéseju se je rodil David, kralj.
Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona.
Sálomonu se je rodil Roboám, Roboámu se je rodil Abíja,
Abíju se je rodil Asá,
Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám,
Jorámu se je rodil Uzíja,
Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház,
Aházu se je rodil Ezekíja,
Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil Ámos,
Ámosu se je rodil Jošíja,
Jošíju pa so se rodili Jojahín in njegovi bratje
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;
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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
‡
18

19
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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

5

6

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

Spev z odpevom
Ps 96,1-3.11-13 (R prim. Lk 2,11)
Odpev: Danes se nam je rodil Odrešenik.
1
2

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
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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

2

3
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9
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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 Kvirínij 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.

11

12

13

14

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

ZORNA MAŠA
Prvo berilo: Tvoje odrešenje prihaja
Iz 62,11-12
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
11

12

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

Spev z odpevom
Ps 97,1.6.11-12
Odpev: Luč nam zasije z Gospodovim rojstvom.
1
6

11
12

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

Drugo berilo: Rešil nas je po svojem usmiljenju
Tit 3,4-7
Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.
4

Dragi Tit,
ko sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga,
našega odrešenika,

5

6
7

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

DNEVNA MAŠA
Prvo berilo: Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje
Iz 52,7-10
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
7

8

9

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!

10

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 prim. 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!
Slavite Gospoda s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento pred kraljem, Gospodom!
Odpev: Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.

3
4
5
6

Drugo berilo: Bog nam je spregovoril po Sinu
Heb 1,1-6
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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6

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

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

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

2
3

4
5
6

7

8
9

10

11

12

13

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.

14

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.

15

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.

16
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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 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.

Nedelja v božični osmini
SVETA DRUŽINA
Jezus, Marija, Jožef

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu
sledi.

Prvo berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše
1 Sam 1,20-22.24-28
Berilo iz prve Samuelove knjige.
20

21

22

Ko so pretekli tisti dnevi, je Ana spočela in rodila sina.
In dala mu je ime Samuel, ker je rekla:
»Od Gospoda sem ga želela.«
Mož Elkaná je tedaj šel gor z vso svojo hišo,
da bi daroval Gospodu praznično klavno daritev
in svoj zaobljubni dar.
Ana pa ni šla, rekla je namreč svojemu možu:

24

25
26
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28

»Ko bom otroka odstavila, ga pripeljem,
da se pokaže pred Gospodovim obličjem
in ostane tam za vedno.«
Ko ga je odstavila, ga je peljala s seboj s triletnim juncem vred,
s škafom moke in mehom vina;
pripeljala ga je v Gospodovo hišo v Šilu,
čeprav je bil deček še mlad.
Zaklali so junca in pripeljali dečka k Éliju.
Rekla je: »O, moj gospod!
Kakor živi tvoja duša, moj gospod,
jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila h Gospodu.
Za tega dečka sem molila in Gospod mi je izpolnil željo,
ki sem si jo od njega zaželela.
Pa tudi jaz sem ga zaželela Gospodu;
vse dni, ki jih bo živel, naj bo zaželen Gospodu.«
In deček je tam padel na kolena pred Gospodom.
Poslušali smo Božjo besedo.

ali:

Prvo berilo: Kdor se boji Boga, spoštuje starše
Sir 3,2-6.12-14
Berilo iz Sírahove knjige.
2
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Gospod je očeta povzdignil nad otroke
in utrdil materino pravico pri sinovih.
Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov,
kdor slavi svojo mater, zbira zaklad.
Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok,
na dan svoje molitve bo uslišan.
Kdor slavi očeta, bo dolgo žível,
kdor uboga Gospoda, bo svoji materi dal počitek.
Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta,
nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja.
Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv,
ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči,
zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno,
marveč se ti bo vračunalo v spravo za grehe.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 84,2-3.5-6.9-10 (R 5)
Odpev: Gospod, blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši.
2
3

5
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Kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod nad vojskami!
Moja duša hrepeni, kar medlí po Gospodovih dvorih!
Moje srce in moje telo vriskata,
kličeta k živemu Bogu. Odpev.
Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši:
vedno te bodo hvalili.
Blagor človeku, ki najde svojo moč v tebi,
srce ga vleče na potovanje. Odpev.

9
10

Gospod, Bog nad vojskami, usliši mojo molitev,
poslušaj, o Bog Jakobov!
Poglej na nas, o Bog, naš varuh,
ozri se na obličje svojega maziljenca! Odpev.

ali:
Ps 128,1-5 (R 1a)
Odpev: Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.
1
2

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.

3

Tvoja žena bo kakor rodovitna trta
sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike
okrog tvoje mize. Odpev.

4

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

5

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu
sledi.

Drugo berilo: Družinsko življenje v Gospodu
1 Jn 3,1-2.21-24
Berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
1
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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 bo razodel,
ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.
Preljubi, če nas naše srce ne obsoja,
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.

ali:

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

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

Aleluja

prim. Apd 16,14

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

Kol 3,15a.16a

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

Evangelij: Dvanajstletni Jezus med učitelji
Lk 2,41-52
‡
41

Iz svetega evangelija po Luku.

Jezusovi starši so vsako leto za velikonočne praznike
hodili v Jeruzalem.
42
Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi.
43
In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali,
je deček Jezus ostal v Jeruzalemu,
ne da bi njegovi starši to opazili.
44
Mislili so, da je pri popotni druščini,
in so prehodili pot enega dne.
Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci.
45
Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali.
46
Po treh dneh so ga našli v templju.
Tam je sedël med učitelji, jih poslušal in vpraševal.
47
In vsi, ki so ga slišali, so strmeli

nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.
Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena
in njegova mati mu je rekla:
»Otrok, zakaj si nama tako stóril?
Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.«
49
Dejal jima je: »Kako da sta me iskala?
Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?«
50
Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel.
51
Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret
ter jima je bil pokoren.
In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, ohranila v svojem srcu.
52
Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti
pri Bogu in pri ljudeh.
48

To je Kristusov evangelij.

1. januar
Osmina Gospodovega rojstva
SVETA BOŽJA MATI MARIJA
Prvo berilo: Blagoslov v Božjem imenu
4 Mz 6,22-27
Berilo iz četrte Mojzesove knjige.
22
23

24

25

26

27

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

Spev z odpevom
Ps 67,2-3.5-6.8 (R 2a)
Odpev: O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!
2
3

5

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,

6

8

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.

Drugo berilo: Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene
Gal 4,4-7
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačánom.
4

5

6

7

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
‡
16

17

18

19

20

21

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 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.
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
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9
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12

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

Spev z odpevom
Ps 147,12-15.19-20 (R Jn 1,14)
Odpev: Beseda je meso postala in se naselila med nami.
ali:
Aleluja.
12
13

14
15

19
20

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

Drugo berilo: Vnaprej nas je določil za posinovljenje po Jezusu
Ef 1,3-6.15-18
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežánom.
3

4

5

6

15
16

17

18

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
‡
1

2
3

4
5
6
7

8
9
10

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.

11
12

13

14

15

16
17

18

V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical:
»To je bil tisti, o katerem sem rekel:
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju,
on nam je razlóžil.
Kristusov evangelij.

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

2
3

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

6. januar

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Prvo berilo: Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj
Iz 60,1-6
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

2

3
4

5

6

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.
1
2
7
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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: Gospod, vsi narodi ti bodo služili.
Kralji s celine in z otokov bodo prinašali darove,
kralji z vzhóda in zahóda bodo plačevali davek.
Vsi kralji se mu bodo klanjali,
vsi narodi mu bodo služili. Odpev.
Zakaj ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,
rešil nesrečneža, ki nima pomočnika.
Do slabotnega in ubogega bo sočuten,
odrešil bo duše revežev. Odpev.

Drugo berilo: Zdaj je razodeto, da so pogani sodediči obljube
Ef 3,2-3a.5-6
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
2

3
5

6

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

Aleluja

Prim. Mt 2,2

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

Evangelij: Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju
Mt 2,1-12
‡
1
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Iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda,
so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili:
»Kje je novorojeni judovski kralj?
Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda,
in smo se mu prišli poklônit.«
Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim.
Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva
ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija.
Rekli so mu:
»V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok:
›In ti, Betlehem, v deželi Judovi,
nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti;
iz tebe bo namreč prišel vodnik,
ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.‹ «
Tedaj je Heród skrivaj poklical modre
in od njih natančno poizvedel o času,
kdaj se jim je prikazala zvezda.
Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:
»Pojdite in natančno poizvédite o detetu.
Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!«
Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli.
Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastíli.

12

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
Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu
sledi.

Prvo berilo: Božja slava se bo razodela in vse človeštvo jo bo videlo
Iz 40,1-5.9-11
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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, Síon,
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.«
Božja beseda.

ali:

Prvo berilo: Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša
Iz 42,1-4.6-7
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
1

To govorí Gospod:
»Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram,

2
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moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša.
Polóžil sem nanj svojega duha.
Narodom bo delil pravico.
Ne bo vpil, ne bo kričal
in ne dal slišati svojega glasu po ulicah.
Nalomljenega trsa ne bo zlômil
in tlečega stenja ne ugásil.
Zvesto bo delil pravico.
Ne bo opešal in ne klônil,
dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji
in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave.
Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko, varujem te
in te postavljam za zavezo ljudstvu
in za luč narodom,
da odpreš slepe oči
in izpelješ jetnike iz zapôra,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1-4.24-25.27-30 (R 1)
Odpev: Slávi, moja duša, Gospoda.
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Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel,
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem,
razpenjaš nebo kakor šotor. Odpev.
Na nebesnih vodah postavljaš gornje sobe.
Voz si narediš iz oblakov, potuješ na perutih vetra.
Vetrove si izbral za svoje poslance,
ognjene plamene za svoje služabnike.
Odpev: Slávi, moja duša, Gospoda.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
vsa si narédil z modrostjo,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.
Prostrano morje široko izteza svoje roke. 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 skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje. Odpev.

ali:
Ps 29,1-4.9-10 (R 11b)
Odpev: Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.
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Dajte Gospodu, Božji sinovi,
dajte Gospodu moč in slavo!
Dajte Gospodu slavo njegovega imena,
pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju! Odpev.
Glas Gospodov je nad vodami,
Gospod je nad silnimi vodami.
Glas Gospodov je v moči,
glas Gospodov je v sijaju. Odpev.
Ko zagrmí Bog veličastva,
v njegovem templju vse kliče: »Slava!«
Gospod je prestoloval nad potopom,
Gospod prestoluje kot kralj na veke. Odpev.

Na ta praznik lahko beremo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A, ki mu
sledi.

Drugo berilo: Jezus nam je podaril rešenje po kopeli prerojenja in
Tit 2,11-14; 3,4-7

prenovitve v Svetem Duhu

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu.
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Dragi Tit,
razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi.
Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti
in posvetnemu poželenju
ter razumno, pravično in res pobožno živímo 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.
Ko pa sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga,
našega odrešenika,
nas je rešil, a ne zaradi pravičnih del, 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.

ali:

Drugo berilo: Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom
Apd 10,34-38
Berilo iz Apostolskih del.
34

35

36

Tiste dni je Peter spregovóril:
»Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo,
temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti,
ki se ga boji in pravično ravna.
Izraelovim sinovom je poslal besedo

37

38

in jim sporóčil evangelij miru po Jezusu Kristusu,
ki je Gospod vsega.
Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji,
po krstu, ki ga je oznanjal Janez:
Veste o Jezusu iz Nazareta,
ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo;
hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela
in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo;
zakaj Bog je bil z njim.«
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. Lk 3,16

Aleluja. Prihaja močnejši od mene, je rekel Janez,
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Aleluja.

Evangelij: Oče pričuje o Sinu
Lk 3,15-16.21-22
‡
15

16

21

22

Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju
in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija.
Janez pa je vsem odgovóril:
»Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.«
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen
ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob
in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

POSTNI ČAS
1. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Odrešeni izpovedujejo vero
5 Mz 26,4-10
Berilo iz pete Mojzesove knjige.
4

Mojzes je rekel ljudstvu:
»Duhovnik naj vzame koš iz tvojih rok
in ga postavi pred oltar Gospoda, tvojega Boga.
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Potem spregovôri in reci pred Gospodom, svojim Bogom:
›Moj oče je bil blodeč Aramějec.
Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi služil kot tujec.
Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod.
Toda Egipčani so hudo ravnali z nami,
stiskali so nas in nam nalagali težko tlako.
In vpili smo h Gospodu, Bogu naših očetov,
in Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, težavo in stisko.
Gospod nas je izpeljal iz Egipta
z močno roko in z iztegnjenim laktom,
z veliko strahoto, z znamenji in s čudeži.
Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo,
v kateri se cedita mleko in med.
In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje,
ki si mi jo dal, Gospod.‹
Tako postavi koš pred Gospoda, svojega Boga,
in se priklôni pred Gospodom, svojim Bogom!«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 91,1-2.10-15 (R 15b)
Odpev: Gospod, bodi z menoj v stiski.
1
2

10
11

12
13

14
15

Kdor stanuje v zavetju Najvišjega,
kdor prenočuje v senci Mogočnega,
pravi Gospodu: »Moje zatočišče in moja trdnjava,
moj Bog, ki vanj zaupam.« Odpev.
Zlo te ne bo zadelo,
nesreča se ne bo približala tvojemu šotoru.
Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal,
naj te varujejo na vseh tvojih potih. Odpev.
Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Čez leva in gada boš stopal,
poteptal boš mladega leva in morskega zmaja. Odpev.
Ker mi je vdan, ga bom rešil,
branil ga bom, ker moje ime priznava.
Kliče me in ga uslišim, z njim sem, ko je v stiski,
rešim ga in mu čast izkažem. Odpev.

Drugo berilo: Vero je treba izpovedati
Rim 10,8-13
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
8

9

Bratje in sestre,
kaj pravi Sveto pismo?
Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu;
namreč beseda vere, ki jo oznanjamo.
Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod,

10

11
12

13

in boš v svojem srcu veroval,
da ga je Bog obúdil od mrtvih, boš rešen.
S srcem namreč verujemo, zato smo deležni pravičnosti,
z usti pa izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja.
Saj pravi Pismo: ›Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.‹
Ni namreč razločka med Judom in Grkom,
kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo.
In res: ›Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.‹
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Evangelij: Jezus zavrne skušnjavca
Lk 4,1-13
‡
1

2
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4
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha
in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi,
hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel.
In ko so ti dnevi minili, je postal lačen.
Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«
Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal
vsa kraljestva sveta
in mu rekel:
»Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo,
kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem.
Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli
in njemu samemu služi!«
Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem,
ga postavil vrh templja in mu rekel:
»Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol;
kajti pisano je:
Svojim angelom bo zate zapovedoval,
da te obvarujejo,
in: Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadéneš ob kamen.«
Jezus mu je odgovóril:
»Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«
Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami,
se je za nekaj časa umaknil od njega.
Kristusov evangelij.

Mt 4,4b

2. POSTNA NEDELJA

Prvo berilo: Bog sklene zavezo z Abrahamom
1 Mz 15,5-12.17-18
Berilo iz prve Mojzesove knjige.
5

6
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Tiste dni je Bog popęljal Abrama 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.
Rekel mu je:
»Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura Kaldejcev,
da bi ti dal to deželo v posest.«
Abraham je rekel:
»Gospod Bog, po čem bom spoznal, da jo dobim v posest?«
Pa mu je rekel:
»Vzęmi zame triletno telico, triletno kozo,
triletnega kozla, grlico in mladega goloba!«
Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolôvil
in položil vsako polovico nasproti drugi, le ptic ni razpolôvil.
Ptice roparice so se spuščale na trupla,
Abram pa jih je odganjal.
Ko se je sonce nagibalo k zatônu,
je Abrama obšel trden spanec
in glej, polastila se ga je groza in gost mrak je padel nanj.
Sonce je zašlo in legel je mrak.
In glej, lonec za ogenj, iz katerega se je kadilo,
in plameneča bakla sta se premikala med kosi živali.
Tisti dan je Gospod sklenil z Abramom zavezo in rekel:
»Tvojemu potomstvu dajem to deželo
od Egiptovske reke do vélike reke, reke Évfrata.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 27,1.7-9.13-14 (R 1)
Odpev: Gospod je moja luč in moja rešitev.
1

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati? Odpev.

7

Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,
izkaži mi milost in mi odgovôri!
O tebi govorí moje srce: »Išči njegovo obličje!«
Tvoje obličje, Gospod, hočem najti. Odpev.

8

9

Ne skrivaj svojega obličja pred mano!
Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!

Moja pomoč si bil, nikar me ne zavrzi
in ne zapusti me, Bog moje rešitve. Odpev.
13
14

Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen
tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda. Odpev.

Drugo berilo: Kristus bo tudi nas poveličal
Flp 3,17 - 4,1
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
17

18

19

20

21

1

Vsi skupaj me začnite posnemati, bratje,
in ozirajte se po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas.
Mnogi namreč živijo
-- večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje -kot sovražniki Kristusovega križa.
Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh,
njihova slava je v njihovi sramoti,
premišljujejo zemeljske stvari.
Naša domovina pa je v nebesih,
od koder tudi pričakujemo odrešenika,
Gospoda Jezusa Kristusa.
Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse,
preobrazil naše bedno telo,
tako da ga bo narédil podobno telesu svojega veličastva.
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje,
moje veselje in moj venec,
stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.
Poslušali smo Božjo besedo.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Kristus bo tudi nas poveličal
Flp 3,20 - 4,1
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
20

21

1

Bratje in sestre,
naša domovina je v nebesih,
od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa.
Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse,
preobrazil naše bedno telo,
tako da ga bo narédil podobno telesu svojega veličastva.
Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje,
moje veselje in moj venec,
stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.
Poslušali smo Božjo besedo.

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

prim. Mt 17,5

Evangelij: Jezus se med molitvijo spremeni
Lk 9,28-36
‡
28

29
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33
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba
in šel na goro môlit.
Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil
in njegova oblačila so belo sijala.
In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim;
bila sta Mojzes in Elija.
Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhôdu,
ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu.
Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec.
Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo
in oba moža, ki sta stala ob njem.
In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu:
»Učenik, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.«
Ni namreč vedel, kaj govorí.
Medtem ko je to govóril, pa se je narédil oblak in jih obsenčil,
in ko so šli v oblak, jih je obšla groza.
Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!«
In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam.
Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali,
kaj so videli.
To je Kristusov evangelij.

3. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog pošlje Mojzesa
2 Mz 3,1-8.13-15
Berilo iz druge Mojzesove knjige.
1

2

3

4

Tiste dni je Mojzes pasel drobnico svojega tasta Jítra,
midjánskega duhovnika.
Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo,
je prišel k božji gori Hóreb.
Tedaj se mu je iz sredine grma
v ognjenem plamenu prikazal Gospodov angel.
Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom,
a ni zgorel.
Mojzes je rekel:
»Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen,
kako da grm ne zgori!«
Ko je Gospod videl, da prihaja gledat,
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ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel:
»Mojzes, Mojzes!«
Rekel je:
»Tukaj sem.«
Bog je rekel:
»Ne hôdi sem!
Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš,
je sveta zemlja!«
Potem je rekel:
»Jaz sem Bog tvojega očeta,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.«
Tedaj si je Mojzes zakril obraz,
kajti bal se je gledati v Boga.
Gospod je rekel:
»Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu,
in slišal, kako vpije zaradi priganjačev;
da, poznam njegove bolečine.
Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rók Egipčanov
in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo,
v deželo, v kateri se cedita mleko in med,
na področje Kánaancev, Hetéjcev, Amoréjcev, Perizéjcev,
Hivéjcev in Jebusejcev.«
In Mojzes je rekel Bogu:
»Glej, če pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem:
›Bog vaših očetov me je poslal k vam,‹
pa mi rečejo: ›Kako mu je ime?‹
— kaj naj jim odgovorim?«
Bog mu je rekel: »Jaz sem, ki sem.«
In nato je rekel:
»Tako reci Izraelovim sinovom:
›Jaz sem‹ me je poslal k vam.«
Nadalje je Bog rekel Mojzesu:
»Tako reci Izraelovim sinovom:
›Gospod, Bog vaših očetov,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov,
me je poslal k vam.‹
To je moje ime na veke
in to je v spomin name iz roda v rod.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.6-8.11 (R 8)
Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.
1
2
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4

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,

6
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8
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krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.
Vsa Gospodova dela so pravična,
zatiranim deli pravico.
Mojzesu je dal spoznati svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in bogat z dobroto.
Kakor se nebo boči nad zemljo,
tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo. Odpev.

Drugo berilo: Ne zanašajmo se na svojo izvolitev
1 Kor 10,1-6.10-12
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
1

2
3
4

5

6

10

11

12

Nočem, bratje, da vi ne bi vedeli,
da so bili vsi naši očetje pod oblakom,
da so šli vsi skozi morje
in da so bili v oblaku in morju vsi krščeni v Mojzesa.
Vsi so jedli isto duhovno jed
in vsi so pili isto duhovno pijačo.
Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala.
In ta skala je bil Kristus.
Toda večina izmed njih ni bila Bogu po volji.
Popadali so torej v puščavi.
To se je zgodilo za zgled nam,
da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni.
Ne godrnjajte, kakor so nekateri izmed njih godrnjali
in jih je pomoril pokončevalec.
To se je onim zgodilo, da bi bili za zgled,
zapisano pa je bilo v svarilo nam,
ki smo dočakali dopolnitev časov.
Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade.
To je Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Mt 4,17

Spreobrníte se, govorí Gospod,
kajti približalo se je nebeško kraljestvo.

Evangelij: Pokora odvzame Božjo kazen
Lk 13,1-9
‡
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4

Iz svetega evangelija po Luku.
Prav v tistem času je bilo v množici navzočih nekaj ljudi,
ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih,
katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami.
Odgovóril jim je:
»Mar mislite, da so bili ti Galilejci
večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli?
Povem vam, da ne.
A če se ne spreobrnete, vas vse čaka enak konec.
Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil,

5

6

7

8

9

mar mislite, da so bili večji dolžniki
kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema?
Povem vam, da ne.
A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.«
In povedal je tole priliko:
»Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo.
Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel.
Rekel je svojemu vinogradniku:
›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi,
pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹
Ta pa mu je odgovóril:
›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim.
Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹ «
Poslušali smo Kristusov evangelij.

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

4. POSTNA NEDELJA
Prvo berilo: Izraelci obhajajo veliko noč
Joz 5,9-12
Berilo iz Józuetove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel Józuetu:
»Danes sem z vas izbrisal egiptovsko sramoto.«
Zato se ta kraj imenuje Gilgál do tega dne.
Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgálu
in štirinajsti dan prvega meseca zvečer
obhajali pasho na jęrihonski planjavi.
Na dan po pashi pa so še istega dne
že jedli od pridelkov dežele: nekvašeni kruh in praženo zrnje.
Naslednji dan je mana prenehala,
ker so že jedli od pridelkov dežele.
Izraelovim sinovom mana ni bila več dana
in tisto leto so se hranili s pridelki kánaanske dežele.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 34,2-7 (R 9)
Odpev: Okusite in poglejte, kako je Gospod dober.
2
3

4

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.

5
6
7

Iskál sem Gospoda in me je uslišal,
vseh mojih strahov me je rešil. Odpev.
Glejte nanj in boste žareli od veselja,
vaši obrazi naj ne zardevajo.
Siromak je klical in Gospod je slišal,
iz vseh njegovih stisk ga je rešil.
Odpev: Okusite in poglejte, kako je Gospod dober.

Drugo berilo: Kristus nas je spravil z Očetom
2 Kor 5,17-21
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev.
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.
Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj,
nam pa nalóžil službo sprave.
Bog je namreč v Kristusu spravil svet s seboj,
tako da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov,
nam pa je zaupal besedo sprave.
V Kristusovem imenu smo torej poslani,
kakor če bi Bog opominjal po nas;
v Kristusovem imenu vas prosimo, spravite se z Bogom.
Iz njega, ki ni poznal greha, je za nas narédil greh,
da bi mi postali Božja pravičnost v njem.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vrstica pred evangelijem

Lk 15,18

Vstal bom in šel k očetu in mu rekel:
Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.

Evangelij: Izgubljeni sin se vrne k očetu
Lk 15,1-3.11-32
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki,
da bi ga poslušali.
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili:
»Ta sprejema grešnike in jé z njimi.«
Tedaj jim je povedal tole priliko:
»Neki človek je imel dva sina.
Mlajši med njima je rekel očetu:
›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹
In razdelil jima je imetje.
Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj
in odpotoval v daljno deželo.
Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje.
Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota
in začel je trpeti pomanjkanje.
Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele,
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ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje.
Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje,
pa mu jih nihče ni dal.
Šel je vase in dejal:
›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju,
jaz pa tukaj umiram od lakote.
Vstal bom in šel k očetu in mu rekel:
Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.
Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.
Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹
In vstal je ter šel k očetu.
Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil;
pritekel je, ga objel in poljubil.
Sin mu je rekel:
›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.
Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹
Oče pa je naróčil svojim služabnikom:
›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite!
Dajte mu prstan na roko in sandale na noge!
Pripeljite pitano tele in ga zakôljite ter jejmo in se veselímo!
Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível;
bil je izgubljen in je najden.‹
In začeli so se veseliti.
Njegov starejši sin pa je bil na polju.
Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples.
Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal:
›Kaj pa to pomeni?‹
Ta mu je rekel:
›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele,
ker se mu je zdrav vrnil.‹
Razjézil se je in ni hôtel vstopiti.
Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal.
On pa je očetu odgovóril:
›Glej, toliko let ti služim
in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza,
pa mi še nikoli nisi dal kozliča,
da bi se poveselil s svojimi prijatelji.
Ko pa je prišel ta tvoj sin,
ki je z vlačugami potratil tvoje premoženje,
si mu zaklal pitano tele.‹
On pa je rekel:
›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje.
Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je ožível,
ker je bil izgubljen in je najden.‹ «
Kristusov evangelij.

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

5. POSTNA NEDELJA

Prvo berilo: Bog daje novo življenje
Iz 43,16-21
Berilo iz knjige preroka Izaija.
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Tako govorí Gospod, ki je utrl pot skozi morje
in stező skozi deroče vode,
ki vodi v boj vozove in konje, vojsko in junake:
»Zdaj ležijo vsi skupaj in ne vstanejo več,
stleli so kakor stenj in ugasnili.
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.
Slavile me bodo živali polja, šakali in noji,
da sem jim dal vodo v puščavi in reke v pustinji,
da sem napójil svoje ljudstvo, svoje izvoljeno,
ljudstvo, ki sem ga zase upodóbil,
da bodo pripovedovali mojo hvalo.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 126,1-6 (R 3)
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.
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev: Velike reči je Gospod za nas stóril.
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope. Odpev.

Drugo berilo: Kristusu moramo biti v vsem podobni
Flp 3,8-14
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.
8

Bratje in sestre,
za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja
Kristusa Jezusa, mojega Gospoda.
Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti,
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da bi si prislužil Kristusa
in zažível v njem;
in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave,
ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa,
se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri.
Tako bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja
ter svoj delež pri njegovem trpljenju,
pri tem pa postajam podoben njegovi smrti,
da bi kako mogel priti do vstajenja od mrtvih.
Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti,
vendar pa se trudim, da bi to osvójil,
ker je tudi mene osvójil Kristus Jezus.
Ne mislim, bratje, da sem to dosegel.
Eno pa: pozabljam, kar je za menoj,
in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj,
ter tečem proti cilju po nagrado,
h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.
Božja beseda.

Vrstica pred evangelijem

Jl 2,12-13

Obrnite se k meni z vsem svojim srcem, govorí Gospod,
kajti milostljiv sem in usmiljen.

Evangelij: Grešnik ne sme obsojati grešnika
Jn 8,1-11
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus krenil proti Oljski gori.
Zgodaj zjutraj se je spet napótil v tempelj.
Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil.
Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo,
ki so jo zalotili pri prešuštvovanju.
Postavili so jo v sredo in mu rekli:
»Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju.
Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati.
Kaj pa ti praviš?«
To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga lahko tožili.
Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh.
Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel:
»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.«
Nato se je spet sklonil in pisal po tleh.
Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje.
In ostal je sam in žena pred njim.
Jezus se je vzravnal in ji rekel:
»Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?«
Rekla je: »Nihče, Gospod.«
In Jezus ji je dejal:
»Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«
To je Kristusov evangelij.

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

CVETNA NEDELJA
GOSPODOVEGA TRPLJENJA
PROCESIJA Z ZELENJEM
Evangelij: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu
Lk 19,28-40
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas se je Jezus napótil proti Jeruzalemu; hodil je spredaj.
Ko je prišel v bližino Bétfage in Betanije h gori,
ki se imenuje Oljska, je poslal dva izmed učencev
in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama.
Ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička,
na katerem še nikoli ni sedël noben človek.
Odvežita ga in odpeljita!
Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole:
›Gospod ga potrebuje.‹ «
Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla,
kakor jima je bil povedal.
Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli:
»Zakaj odvezujeta oslička?«
Rekla sta: »Gospod ga potrebuje.«
In odvedla sta ga k Jezusu,
vrgla na oslička vsak svoj plašč in nanj posadila Jezusa.
Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot.
Ko se je že bližal pobočju Oljske gore,
je začela vsa množica učencev z močnim glasom
veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli.
Govorili so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja
v Gospodovem imenu! V nebesih mir in slava na višavah!«
Nekaj farizejev iz množice mu je reklo:
»Učitelj, pograjaj svoje učence.«
In odvrnil jim je:
»Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili.«
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?
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Vsi, ki me vidijo, me zasmehujejo,
kremžijo ustnice, zmajujejo z glavo:
»Prepústil se je Gospodu, naj ga reši,
naj ga osvobodí, saj ima z njim veselje.« Odpev.
Tolpe psov so me obkrožíle,
drhal hudobnežev me je obkolíla.
Prebôdli so mi roke in noge,
vse svoje kosti lahko preštejem. Odpev.
Oni pa me gledajo, pasejo oči na meni.
Razdeljujejo si moja oblačila in za mojo suknjo žrebajo.
Ti pa, Gospod, ne bodi daleč!
Moja moč, hiti mi pomagat!
Odpev: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom,
sredi zbora te bom hvalil.
Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalíte 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
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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
Lk 22,14 - 23,56
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Luku.
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Ko je prišla ura, je Jezus sédel k mizi in apostoli z njim.
In rekel jim je:
»Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo,
preden bom trpel,
kajti povem vam, da je ne bom več jedel,
dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.«
In vzel je kelih, se zahvalil in rekel:
»Vzemite to in si razdelite med seboj,
kajti povem vam,
odslej ne bom več pil od sadu vinske trte,
dokler ne pride Božje kraljestvo.«
In vzel je kruh,
se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas.
To delajte v moj spomin.«
Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel:
»Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.
Toda glejte, roka mojega izdajalca je z menoj pri mizi.
Sin človekov sicer gre, kakor je določeno,
toda gorje tistemu človeku, ki ga izdaja.«
Apostoli pa so se začeli spraševati,
kdo izmed njih bo to stóril.
Med njimi je nastal tudi prepir,
kateri izmed njih se zdi največji.
On pa jim je rekel:
»Kralji narodov gospodujejo nad njimi
in njihovi oblastniki se imenujejo ›dobrotniki‹.
Med vami pa naj ne bo takó,
ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši
in predstojnik kakor strežnik.
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Simon, Simon! Glej, satan vas je hôtel dobiti,
da bi vas presejal kakor pšenico.
Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera.
Ko se boš nekoč spreobrnil, utŕdi svoje brate.«
Peter mu je rekel:
»Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt.«
On pa je dejal:
»Povem ti, Peter, danes petelin ne bo zapel,
dokler ne boš trikrat utájil, da me poznaš.«

In rekel jim je:
»Ko sem vas poslal brez denarnice, brez torbe in obutve,
ali ste kaj pogrešali?«
Dejali so:
»Nič.«
36
Rekel jim je:
»Kdor ima denarnico, naj jo zdaj vzame, prav tako tudi torbo;
in kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi.
37
Povem vam namreč, da se mora na meni izpolniti to,
kar je pisano:
Med hudodelce je bil prištet.
To, kar se nanaša name, se bliža izpolnitvi.«
38
Rekli so:
»Gospod, glej, tukaj sta dva meča.«
On pa jim je dejal:
»Dovolj je.«
39
Šel je ven in se kakor ponavadi napótil proti Oljski gori.
Tudi učenci so šli z njim.
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Kdo je namreč večji: kdor sedi pri mizi ali kdor streže?
Mar ne tisti, ki sedi?
Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže.
Vi ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah.
Prepuščam vam kraljestvo,
kakor ga je meni prepustil moj Oče,
da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu
in sedeli na prestolih ter sodili dvanajst Izraelovih rodov.
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Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel:
»Molíte, da ne pridete v skušnjavo!«
sam pa se je oddáljil od njih približno za lučaj kamna.
Padel je na kolena in molil:
»Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene,
toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodí.«
Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal.
Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil.
Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.
Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in jih našel,
da so od žalosti zaspali.
Rekel jim je:
»Kaj spite? Vstaníte in molíte, da ne pridete v skušnjavo.«
Medtem ko je še govóril, je prišla množica.
Pred njo je hodil eden izmed dvanajsterih,
ki se je imenoval Juda.
Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil.
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Jezus pa mu je rekel:
»Juda, s poljubom izdajaš Sina človekovega?«
49
Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj se bo zgodilo,
so rekli:
»Gospod, naj udarimo z mečem?«
50
In eden izmed njih je udaril po služabniku vélikega duhovnika
in mu odsekal desno uho.
51
Jezus je odgovóril:
»Nehajte! Dovolj je!«
In dotaknil se je ušesa ter ga ozdravil.
52
Vélikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam,
ki so prišli nadenj, pa je rekel:
»Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli.
53
Dan na dan sem bil med vami v templju,
in niste dvignili rok nadme.
Toda to je vaša ura in oblast temë.«
54
Zgrabili so ga torej in odvedli.
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Pripeljali so ga v hišo vélikega duhovnika;
Peter pa je šel od daleč za njim.
Sredi dvorišča so zakuríli ogenj, in ko so sedli skupaj,
je Peter sédel mednje.
Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju,
je uprla vanj oči in rekla:
»Tudi ta je bil z njim.«
On pa je tajil in dejal:
»Ne poznam ga, žena.«
Kmalu nato ga je videl nekdo drug in pripomnil:
»Tudi ti si izmed njih.«
Peter pa je rekel:
»Človek božji, nisem.«
Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval:
»Res je, tudi ta je bil z njim, saj je vendar Galilejec.«
Peter pa je rekel:
»Človek božji, ne vem, kaj praviš.«
In tisti trenutek, ko je še govóril, je petelin zapel.
In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra
in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel:
›Preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatájil.‹
In šel je ven in se bridko zjokal.
Možje, ki so imeli Jezusa vklenjenega,
so ga zasmehovali in pretepali.
Zakrili so mu obraz in ga spraševali:
»Prerokuj, kdo te je udaril.«
In še veliko drugih kletev so izrekali zoper njega.
Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva,
véliki duhovniki in pismouki ter ga privedli
pred svoj véliki zbor.
Rekli so:
»Povej nam, ali si ti Mesija!«
Rekel jim je:
»Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli.
In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili.
Toda odslej bo Sin človekov sedél na desnici Božje Moči.«
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Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu.
Začeli so ga tožiti in so govorili:
»Tega smo zalotili, da zavaja naš narod
in brani dajati cesarju davke
ter pravi, da je Mesija, kralj.«
Pilat ga je vprašal:
»Si ti judovski kralj?«
On pa mu je odgovóril:
»Ti tako praviš.«
Pilat je rekel vélikim duhovnikom in množici:
»Nobene krivde ne najdem na tem človeku.«
Oni pa so še bolj pritiskali in govorili:
»Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje,
kjer je začel, pa vse do sëm.«
Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec.
In ko je zvedel, da je izpod Heródove oblasti,
ga je poslal k Heródu, ki je tudi bil tiste dni v Jeruzalemu.
Ko je Heród zagledal Jezusa, se je zelo razvesélil.
Že precej časa ga je namreč žęlel videti, ker je slišal o njem.
Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje.
Spraševal ga je z mnogimi besedami,
Jezus pa mu ni nič odgovóril.
Véliki duhovniki in pismouki so stali zraven
in ga silovito obtoževali.
Heród ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval,
ga v posmeh ogrnil v bleščeče oblačilo
in poslal nazaj k Pilatu.
Tisti dan sta se Heród in Pilat spoprijateljila;
prej sta se namreč sovražila.

Pilat je sklical vélike duhovnike, voditelje in ljudstvo
ter jim rekel:
»Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo,
jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal
in nisem našel na njem nobene krivde
v stvareh, zaradi katerih ga tožite.
15
Tudi Heród je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam.
Glejte, nič takega ni stóril, zaradi česar bi zaslužil smrt.
16
Dal ga bom torej pretepsti in ga izpústil.«
18
Tedaj so vsi hkrati zavpili:
»Proč s tem! Izpústi nam Barába!«
19
Tega so namreč vrgli v ječo zaradi upora,
ki je nastal v mestu, in zaradi umora.
20
Pilat jih je znova nagovóril, ker je hôtel izpustiti Jezusa.
21
Oni pa so kar naprej vpili:
»Križaj, križaj ga!«
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Vsi so dejali:
»Ti si torej Božji Sin?«
Rekel jim je:
»Vi pravite, da sem.«
Oni pa so dejali:
»Kaj potrebujemo še pričevanja,
saj smo sami slišali iz njegovih ust.«
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Še tretjič jih je vprašal:
»Kaj je vendar hudega stóril?
Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem;
dal ga bom torej pretepsti in ga izpústil.«
Oni pa so še vedno na ves glas kričali
in zahtevali, naj ga križa.
In njihovo vpitje je postajalo vse glasnejše.
Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva.
Izpústil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora
in so ga zahtevali, Jezusa pa je izróčil njihovi volji.
Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene,
ki je prihajal s polja,
in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom.
Za njim je šla velika množica ljudstva,
tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega.
Jezus pa se je obrnil k njim in rekel:
»Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj,
temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!
Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo:
›Blagor nerodovitnim!
Blagor njim, ki niso rodile, in prsim, ki niso dojile!‹
Takrat bodo začeli govoriti goram: ›Padite na nas!‹
in gričem: ›Pokrijte nas!‹
Kajti če z zelenim lesom delajo takó,
kaj se bo zgodilo s suhim?«
Gnali pa so še dva druga,
ki sta bila hudodelca,
da bi ju skupaj z njim usmrtili.
In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja,
so tam križali njega in oba hudodelca,
enega na desnici in enega na levici.
Jezus je govóril:
»Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali.
Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo.
Celo voditelji ljudstva so se norčevali iz njega in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe,
če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«
Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa.
Govorili so:
»Če si judovski kralj, reši samega sebe.«
Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu,
ga je preklinjal in mu govóril:
»Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!«
Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril:
»Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba?
In naju po pravici,
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila;
ta pa ni stóril nič hudega.«
In govóril je:
»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
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In on mu je rekel:
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
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Bilo je že okrog šeste ure,
ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure,
ker sonce ni dajálo svetlobe.
Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi.
Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel:
»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
In ko je to rekel, je izdihnil.
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(Pokleknemo in ostanemo nekaj trenutkov v sveti tihoti.)
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Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal:
»Zares, ta človek je bil pravičen.«
48
In ko so vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale,
videle, kaj se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih.
49
Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč;
prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sëm
in so to gledale.
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Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef.
Bil je član vélikega zbora, dober in pravičen mož,
ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem.
Doma je bil iz judovskega mesta Arimatęje
in je pričakoval Božje kraljestvo.
Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo.
In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna
in položil v grob, izdólben v skalo,
kamor ni bil še nihče položën.
Bil je dan pripravljanja in bližala se je sobota.
Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom.
Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno.
Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro.
V soboto pa so po zapovedi počivale.

KRAJŠA OBLIKA: Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa
Lk 23,1-49
P - pripovedovalec; J - Jezus; M - množica; O - osebe
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Luku.
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Tisti čas so se vzdignili starešine ljudstva,
veliki duhovniki in pismouki in peljali Jezusa k Pilatu.
Začeli so ga tožiti in so govorili:
»Tega smo zalotili, da zavaja naš narod
in brani dajati cesarju davke ter pravi, da je Mesija, kralj.«
Pilat ga je vprašal:
»Si ti judovski kralj?«
On pa mu je odgovóril:
»Ti tako praviš.«
Pilat je rekel vélikim duhovnikom in množici:
»Nobene krivde ne najdem na tem človeku.«
Oni pa so še bolj pritiskali in govorili:
»Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje,
kjer je začel, pa vse do sëm.«
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Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec.
In ko je zvedel, da je izpod Heródove oblasti,
ga je poslal k Heródu, ki je tudi bil tiste dni v Jeruzalemu.
Ko je Heród zagledal Jezusa, se je zelo razvesélil.
Že precej časa ga je namreč žęlel videti, ker je slišal o njem.
Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje.
Spraševal ga je z mnogimi besedami,
Jezus pa mu ni nič odgovóril.
Véliki duhovniki in pismouki so stali zraven
in ga silovito obtoževali.
Heród ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval,
ga v posmeh ogrnil v bleščeče oblačilo
in poslal nazaj k Pilatu.
Tisti dan sta se Heród in Pilat spoprijateljila;
prej sta se namreč sovražila.
Pilat je sklical vélike duhovnike, voditelje in ljudstvo
ter jim rekel:
»Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo,
jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal
in nisem našel na njem nobene krivde
v stvareh, zaradi katerih ga tožite.
Tudi Heród je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam.
Glejte, nič takega ni stóril, zaradi česar bi zaslužil smrt.
Dal ga bom torej pretepsti in ga izpústil.«
Tedaj so vsi hkrati zavpili:
»Proč s tem! Izpústi nam Barába!«
Tega so namreč vrgli v ječo zaradi upora,
ki je nastal v mestu, in zaradi umora.
Pilat jih je znova nagovóril, ker je hôtel izpustiti Jezusa.
Oni pa so kar naprej vpili:
»Križaj, križaj ga!«
Še tretjič jih je vprašal:
»Kaj je vendar hudega stóril?
Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem;
dal ga bom torej pretepsti in ga izpústil.«
Oni pa so še vedno na ves glas kričali
in zahtevali, naj ga križa.
In njihovo vpitje je postajalo vse glasnejše.
Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva.
Izpústil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora
in so ga zahtevali, Jezusa pa je izróčil njihovi volji.
Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Ciréne,
ki je prihajal s polja,
in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom.
Za njim je šla velika množica ljudstva,
tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega.
Jezus pa se je obrnil k njim in rekel:
»Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj,
temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!
Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo:
›Blagor nerodovitnim!
Blagor njim, ki niso rodile, in prsim, ki niso dojile!‹
Takrat bodo začeli govoriti goram: ›Padite na nas!‹
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in gričem: ›Pokrijte nas!‹
Kajti če z zelenim lesom delajo takó,
kaj se bo zgodilo s suhim?«
Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca,
da bi ju skupaj z njim usmrtili.
In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja,
so tam križali njega in oba hudodelca,
enega na desnici in enega na levici.
Jezus je govóril:
»Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali.
Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo.
Celo voditelji ljudstva so se norčevali iz njega in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«
Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa.
Govorili so:
»Če si judovski kralj, reši samega sebe.«
Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu,
ga je preklinjal in mu govóril:
»Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!«
Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril:
»Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba?
In naju po pravici,
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila;
ta pa ni stóril nič hudega.«
In govóril je:
»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
In on mu je rekel:
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
Bilo je že okrog šeste ure,
ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure,
ker sonce ni dajálo svetlobe.
Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi.
Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel:
»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
In ko je to rekel, je izdihnil.
(Pokleknemo in ostanemo nekaj trenutkov v sveti tihoti.)
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Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal:
»Zares, ta človek je bil pravičen.«
48
In ko so vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale,
videle, kaj se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih.
49
Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč;
prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sëm
in so to gledale.

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

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

VEČERNA MAŠA
SPOMIN ZADNJE VEČERJE
Prvo berilo: Predpisi za velikonočno večerjo
2 Mz 12,1-8.11-14
Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu in Áronu v egiptovski deželi:
»Ta mesec naj vam bo začetek mesecev,
naj vam bo prvi med meseci v letu!
Govorita vsej Izraelovi skupnosti in recíta:
›Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbí
po eno jagnje za očetno hišo, po eno jagnje za hišo.
Če pa je hiša premajhna za eno jagnje,
naj ga vzame skupaj s svojim sosedom,
ki je najbližji njegovi hiši po številu duš;
na jagnje štejte po tem, koliko more vsak pojesti!
Jagnje pa naj vam bo neoporečno, eno leto star samec.
Lahko ga vzamete izmed ovc ali izmed koz.
Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca!
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,
1 Kor 11,23-26

oznanjamo 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 ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Evangelij: Izkazal jim je ljubezen do konca
Jn 13,1-15
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Pred velikonočnim praznikom je Jezus,

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

Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 31,2ab.6.12ad-13.15-17.25 (R Lk 23,46)
Odpev: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.
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K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
V tvoje roke izročam svojo dušo,
Gospod, zvesti Bog, ti si me rešil. Odpev.
Vsi moji nasprotniki me sramotijo,
tisti, ki me vidijo zunaj, zbežijo pred mano.
V srcih sem pozabljen, kakor da sem mrtev,
postal sem kakor razbita posoda. Odpev.
Gospod, jaz pa zaupam vate,
pravim: »Ti si moj Bog, v tvoji roki so moji dnevi.«
Reši me iz rok mojih sovražnikov
in vseh, ki me preganjajo.
Odpev: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.
Razjásni 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 odgovôril:
»Rekel sem vam, da sem jaz.
Če torej mene iščete, pustite té, 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.
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Prav Kájfa pa je Judom svetoval:
›Bolje je, da en človek umre za ljudstvo.‹
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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.
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.
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Véliki duhovnik je tedaj vprašal Jezusa
o njegovih učencih in njegovem nauku.
Jezus mu je odgovóril:
»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 odgovóril:
»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.
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Pilat je prišel ven k njim in rekel:
»Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?«
Odgovorili so in mu rekli:
»Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne bili izročili.«
Tedaj jim je Pilat dejal:
»Vzemite ga in ga sodíte po svoji postavi.«
Judje so mu rekli:
»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 stóril?«
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:

O

P

O
P

»Glejte, pripeljem vam ga ven, da boste spoznali,
da ne najdem na njem nobene krivde.«
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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.)
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Ker je bil dan pripravljanja na praznik
in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu
— kajti tisto soboto je bil velik praznik —,
so Judje prosili Pilata, naj bi jim strli noge in jih sneli.
Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu,
ki sta bila križana z Jezusom.
Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev,
mu niso strli nog,
ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodel stran
in takoj je pritekla kri in voda.
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Tisti, ki je videl, je pričeval
in njegovo pričevanje je resnično.
On ve, da govorí 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 odpasti berilo
iz druge Mojzesove knjige o prehodu čez Rdeče morje.

Prvo berilo: Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro
1 Mz 1,1-2,2
Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Zemlja pa je bila pusta in prazna,
temă 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,
temő 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 blagoslôvil in rekel:
»Plodite se in množite, napolnite vse morsko vodovje!
In ptice naj se množijo na zemlji!«
In bil je večer in bilo je jutro, peti dan.
Bog je rekel:
»Zemlja naj rodi živa bitja po njihovih vrstah:
živino, laznino in zveri zemlje po njihovih vrstah!«
Zgodilo se je tako.
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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.
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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.
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: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
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.
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Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.
Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
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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.

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.
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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 stóril 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.
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Tam je Abraham sezidal oltar in razložil drva.
Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož,
da bi zaklal svojega sina.
Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel:
»Abraham, Abraham!«
Odgovóril je:
»Tukaj sem.«
In je rekel:
»Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar,
kajti zdaj vem, da se bojiš Boga,
saj mi nisi odrekel svojega sina, svojega edinca.«
Abraham je povzdignil oči in pogledal,
in glej, za njim je bil oven, ki se je z rogovi zapletel v grmovje.
Abraham je torej šel in vzel ovna
in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega sina.
Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes
in rekel:
»Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod:
Ker si to stóril 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 veselí, 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,
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se je ljudstvo zbalo Gospoda
in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu.
Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem.

Spev z odpevom
2 Mz 15,1-6.17-18 (R 1a)
Odpev: Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen.
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Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen;
konja in jezdeca je treščil v morje.
Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev.
To je moj Bog, zato ga bom hvalil. Odpev.
Gospod je bojevnik;
Gospod se imenuje.
Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje;
njegovi izbrani častniki so utonili v Rdečem morju. Odpev.
Zagrnili so jih valovi;
potopili so se v globočino kakor kamen.
Tvoja desnica, Gospod, se od moči sveti,
tvoja desnica, Gospod, drobi sovražnika. Odpev.
Popěljal jih boš in zasádil na svoji dedni gori,
na kraju, ki si ga, Gospod, pripravil sebi,
v svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke.
Gospod kraljuje na vekov veke. Odpev.

Četrto berilo:

Z večnim usmiljenjem se te je usmilil Gospod, tvoj Odrešenik

Iz 54,5-14
Berilo iz knjige preroka Izaíja.
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Tvoj gospodar je tvoj stvarnik,
njegovo ime je Gospod nad vojskámi.
Tvoj odkupitelj je Sveti Izraelov,
imenuje se Bog vse zemlje.
Da, kakor ženo, ki je zapuščena in v duši žalostna,
te je Gospod poklical,
kakor ženo iz mladosti, ki je zavržena,
govorí tvoj Bog.
»Za kratek čas sem te zapustil,
a z velikim usmiljenjem te zberem.
V izbruhu gneva sem za hip zakril svoj obraz pred teboj,
a z večno ljubeznijo se te usmilim,«
govorí Gospod, tvoj odkupitelj.
»Ta čas je zame, kakor so bili Nóetovi dnevi:
kot sem prisegel,
da Nóetove vode ne bodo več preplavile zemlje,
tako prisegam,
da se ne bom več jezil nad teboj in ti ne bom več grozil.
Kajti gore se bodo premaknile in griči omajali,
moja milost pa se ne bo odmakníla od tebe
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in moja zaveza miru se ne bo omájala,«
pravi tvoj usmiljeni, Gospod.
»O uboga, razmršena, nikoli potolažena!
Glej, sam bom položil na malto tvoje kamne,
uteméljil te bom s safíri.
Postavil ti bom nadzidke iz rubínov,
tvoja vrata iz ognjéncev
in vso tvojo ograjo iz žlahtnih kamnov.
Vsi tvoji sinovi bodo Gospodovi učenci
in velik bo mir tvojih sinov.
Utrjena boš v pravičnosti:
daleč boš od zatiranja, ne boš se ga več bala,
daleč boš od pogube, ne bo se ti več približala.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6b.11-12a.13b (R 2a)
Odpev: Gospod, slavil te bom, ker si me rešil.
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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.
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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 daje najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota,« govorí Gospod.
»Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moja pota nad vašimi póti
in moje misli nad vašimi mislimi.
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napójil zemljo,
jo narédil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Iz 12,2-6 (R 3)
Odpev: Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
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Glej, Bog je moja rešitev, zaupam in se ne bojim,
kajti Gospod Bog je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Odpev.
Tisti dan boste rekli:
Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite,
oznanjajte med narodi njegova dela,
razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno.
Odpev: Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.
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.
Poúči 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.
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Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo,
nevednega dela modrega. Odpev.
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Gospodovi ukazi so pravi,

razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna,
razsvetljuje poglede. Odpev.
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Gospodov strah je brez madeža,
ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica,
vse so pravične. Odpev.
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Bolj kakor zlato so zaželene,
bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke,
bolj kakor med iz satovja. Odpev.

Sedmo berilo: Izlil bom na vas čisto vodo in dal vam bom novo srce
Ezk 36,16-17a.18-28
Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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Prišla mi je Gospodova beseda, rekoč:
»Sin človekov, ko je Izraelova hiša še prebivala na svoji zemlji,
so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in s svojimi deli.
Tedaj sem izlil svoj srd nanje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi,
in zaradi malikov, s katerimi so jo oskrúnili.
Razkrópil sem jih med narode
in razsejani so bili po deželah;
po njihovem ravnanju in po njihovih delih sem jih sodil.
Ko pa so prišli k narodom, so, kamor koli so prišli,
oskrunili moje sveto ime, ker so o njih govorili:
›Gospodovo ljudstvo so, pa so morali oditi iz svoje dežele.‹
Tedaj mi je bilo žal mojega svetega imena,
ki ga je Izraelova hiša oskrunila med narodi, kamor je prišla.
Zato reci Izraelovi hiši: ›Tako govorí Gospod Bog:
Ne bom posegel zaradi vas, Izraelova hiša,
temveč zaradi svojega svetega imena,
ki ste ga oskrunili med narodi, kamor ste prišli.
Svoje véliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih
in ste ga oskrunili med njimi, bom posvétil.
Tedaj bodo narodi spoznali, da sem jaz Gospod,‹
govorí Gospod Bog,
›ko se bom v njihovih očeh izkazal svetega med vami.
Vzamem vas izmed narodov, vas zberem iz vseh dežel
in vas spet pripeljem v vašo deželo.
Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni.
Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.
Dam vam novo srce in novega duha položim v vašo notranjost.
Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce.
Svojega duha denem v vašo nótranjost
in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih,
se držali mojih odlokov in jih spolnjevali.
Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom,
in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.‹ «
Poslušali smo Božjo besedo.

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

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

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

3

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

4

Stopil bom k božjemu oltarju,
k Bogu mojega veselja in moje radosti.
O Bog, moj Bog, hvalil te bom,
igral ti bom na citre. Odpev.

ali, kadar je krst: Iz 12 (kot po 5. berilu, str. 147)
ali: Ps 51,12-15.18-19 (R 12a)
Odpev: Čisto srce, o Bog, mi ustvari.
12
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Čisto srce, o Bog, mi ustvari,
duha stanovitnosti v meni obnôvi.
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
svojega Svetega Duha mi ne odvzemi. Odpev.
Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,
duha velikodušnosti v meni utŕdi.
Upornike bom učil tvojih potov,
grešniki se bodo vrnili k tebi. Odpev.

18

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

4

5

6

7
8

Bratje in sestre,
vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa,
smo bili krščeni v njegovo smrt.
S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt,
da bi prav tako,
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih,
tudi mi stopíli na pot novega življenja.
Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove smrti,
bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja.
Vemo, da je bil naš stari človek križan z njim vred,
da bi bilo telo greha uničeno
in da bi mi več ne hlapčevali grehu.
Kdor je namreč umrl, je opravičen greha.
Če pa smo s Kristusom umrli,

9

10

11

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

Evangelij: Jezusa ni med mrtvimi, ker živi
Lk 24,1-12
‡
1

2
3
4
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Iz svetega evangelija po Luku.
Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu.
S seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile.
Kamen so našle odvaljën od groba
in stopile so noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle.
Ko so bile zaradi tega zbegane,
sta nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih.
Prestrašile so se in povesile obraz k tlom.
Onadva pa sta jim rekla: »Kaj iščete živega med mrtvimi?
Ni ga tukaj, temveč je vstal.
Spomnite se, kako vam je govóril, ko je bil še v Galileji:
›Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi,
biti mora križan in tretji dan vstati.‹ «
Tedaj so se spomnile njegovih besed.
Vrnile so se od groba in vse to sporočile
enajsterim in vsem drugim.
Bile pa so: Marija Magdalena, Ivana, Marija Jakobova
in z njimi še druge žene, ki so to pripovedovale apostolom.
Toda tem so se te besede zdele blebetanje in jim niso verjeli.

12

Peter pa je vstal in stekel h grobu.
Sklonil se je in zagledal samo povoje.
Nato je odšel domov in se čudil temu, kar se je zgodilo.
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

40

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 Jeruzalemu.
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

22

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.
Gospodova desnica me je dvignila,
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak žível,
pripovedoval bom o Gospodovih delih. Odpev.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,

23

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
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena
navsezgodaj, še v temi, h grobu
in je videla, da je kamen odstranjen od groba.
Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu,
ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla:
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.«
Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu.
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.
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Glej, prav tisti dan, prvi po soboti,
sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas,
ki se imenuje Émavs
in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema.
Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo.
In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala,
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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
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Prvo berilo: Število kristjanov raste
Apd 5,12-16
Berilo iz Apostolskih del.
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Po rokah apostolov se je dogajalo
veliko znamenj in čudežev med ljudmi;
in vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču.
Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti,
ljudstvo pa jih je zelo cenilo.
Vse bolj je rastlo število mož in žená, ki so verovali v Gospoda.
In tako so prinašali bolnike na ceste
ter jih polagali na ležišča in nosila,
da bi se, kadar je šel Peter mimo,
vsaj njegova senca dotaknila koga izmed njih.
Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje
in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi;
in vsi so bili ozdravljeni.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 118,2-4.22-26 (R 1)
Odpev: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
2
3

4
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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.«
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen. Odpev.
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil,
radujmo se in se ga veselimo. Odpev.
Daj, Gospod, daj vendar rešitev!
Daj, Gospod, daj vendar srečo!
Blagoslovljën, ki prihaja v Gospodovem imenu,
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše. Odpev.

Drugo berilo: Vstali Kristus živi vekomaj
Raz 1,9-13.17-19
Berilo iz knjige Razodetja.
9
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Jaz, Janez, vaš brat in z vami soudeležën
pri stiski, kraljestvu in stanovitnosti v Jezusu,
sem bil zaradi Božje besede in zaradi Jezusovega pričevanja
na otoku, ki se imenuje Pátmos.
Na Gospodov dan me je prevzel Duh
in za seboj sem zaslišal močan glas kakor glas trobente.
Rekel mi je:
»Zapiši, kar vidiš, v knjigo in pošlji sedmim Cerkvam:
v Éfez, v Smírno, v Pęrgamon, v Tiatíro,
v Sárde, v Filadélfijo in Laodikęjo!«
Obrnil sem se, da bi videl, čigav glas je govoril z menoj.
Ko sem se obrnil, sem zagledal sedem zlatih svečnikov
in sredi med svečniki nekoga,
ki je bil podoben Sinu človekovemu.
Oblečen je bil v haljo do tal in prevezan čez prsi z zlatim pasom.
Ko sem ga zagledal,
sem se zgrudil k njegovim nogam kakor mrtev.
On pa je polóžil name desnico in rekel:
»Ne boj se! Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi.
Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov
in imam ključe smrti in podzemlja.
Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo poslej!«
Božja beseda.

Aleluja

Jn 20,29

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

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

20

21

22

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!

23

Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

24

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.«
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Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Polôži svoj prst sëm in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran
in ne bodi neveren, ampak veren.«
Tomaž mu je odgovóril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«
Jezus je vpričo svojih učencev
stóril še veliko drugih znamenj,
ki niso zapisana v tej knjigi;
ta pa so zapisana, da bi vi verovali,
da je Jezus Mesija, Božji Sin,
in da bi s tem, da vérujete,
imeli življenje v njegovem imenu.
To je Kristusov evangelij.

3. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Apostoli in Sveti Duh pričujejo o Jezusovem vstajenju
Apd 5,27-32.40-41
Berilo iz Apostolskih del.
27
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Tiste dni je véliki duhovnik zasliševal apostole:
»Ali vam nismo zabičali,
da ne smete učiti v Jezusovem imenu?
Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom
in hočete nad nas priklicati kri tega človeka!«
Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami:
»Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!
Bog naših očetov je obúdil Jezusa,
ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili.
Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico,
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da bi Izraelu podélil spreobrnjenje in odpuščanje grehov.
In mi smo priče teh dogodkov,
pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.«
Apostole so tedaj dali pretepsti in jim zabičali,
da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu;
nato so jih izpustili.
In apostoli so zapustili véliki zbor,
veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje
zaradi Jezusovega imena.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6.11-12a.13b (R 2)
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 spreménil v rajanje,
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil. Odpev.

Drugo berilo: Hvalnica vstalemu Kristusu
Raz 5,11-14
Berilo iz knjige Razodetja.
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Jaz, Janez, sem videl in slišal glas mnogih angelov.
Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč.
Z močnim glasom so govorili:
»Vredno je Jagnje, ki je bilo zaklano,
da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč,
čast, slavo in hvalo.«
In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju,
in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile:
»Sedečemu na prestolu in Jagnjetu
hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov.«
In štiri živa bitja so govorila: »Amen.«
Starešine pa so padli predenj in ga molili.
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. Lk 24,32

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

Evangelij: Jezus da apostolom jesti
Jn 21,1-19
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru.
Razodel pa se je takóle:
Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček,
Natánael iz galilejske Kane, Zebedęjeva sinova
in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj.
Simon Peter jim je rekel:
»Ribe grem lovit.«
Dejali so mu:
»Tudi mi gremo s teboj.«
Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli.
Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu,
vendar učenci niso vedeli, da je Jezus.
Jezus jim je rekel:
»Otroci, imate kaj prigrizniti?«
Odgovorili so mu: »Nič.«
Tedaj jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.«
Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči.
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru:
»Gospod je.«
Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod,
si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol,
in se vrgel v jezero.
Drugi učenci so pripluli s čolnom
in privlekli mrežo z ribami;
niso bili namreč daleč od brega,
le kakih dvesto komolcev.
Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico
in na njej ribo ter kruh.
Jezus jim je rekel:
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!«
Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo,
polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset.
In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala.
Jezus jim je rekel:
»Pridite jest!«
Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?«;
vedeli so namreč, da je Gospod.
Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo.
To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem,
odkar je vstal od mrtvih.
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru:
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?«

16

17

18

19

Rekel mu je:
»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.«
Rekel mu je:
»Pasi moja jagnjeta!«
Spet, drugič, mu je rekel:
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?«
Rekel mu je:
»Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.«
Rekel mu je:
»Pasi moje ovce!«
Tretjič mu je rekel:
»Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?«
Peter se je užalóstil, ker mu je tretjič rekel: ›Ali me imaš rad?‹,
in mu je rekel:
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«
Jezus mu je rekel:
»Pasi moje ovce!
Resnično, resnično, povem ti:
Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hôtel;
ko pa se boš postaral, boš raztegnil roke
in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«
To pa je rekel, da je nakazal,
s kakšno smrtjo bo poveličal Boga.
In ko je to rekel, mu je dejal:
»Hôdi za menoj!«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus da apostolom jesti
Jn 21, 1-14
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem pri Tiberijskem jezeru.
Razodel pa se je takóle:
Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček,
Natánael iz galilejske Kane, Zebedęjeva sinova
in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj.
Simon Peter jim je rekel:
»Ribe grem lovit.«
Dejali so mu:
»Tudi mi gremo s teboj.«
Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli.
Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu,
vendar učenci niso vedeli, da je Jezus.
Jezus jim je rekel:
»Otroci, imate kaj prigrizniti?«
Odgovorili so mu: »Nič.«
Tedaj jim je rekel:
»Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.«
Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči.
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru:
»Gospod je.«
Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod,
si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol,
in se vrgel v jezero.
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Drugi učenci so pripluli s čolnom
in privlekli mrežo z ribami;
niso bili namreč daleč od brega,
le kakih dvesto komolcev.
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Ko so stopili na kôpno, so na tleh zagledali žerjavico
in na njej ribo ter kruh.
Jezus jim je rekel:
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!«
Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo,
polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset.
In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala.
Jezus jim je rekel:
»Pridite jest!«
Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati:
»Kdo si ti?«;
vedeli so namreč, da je Gospod.
Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil;
in prav tako ribo.
To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem,
odkar je vstal od mrtvih.
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Poslušali smo Kristusov evangelij.

4. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Apostoli oznanjajo evangelij poganom
Apd 13,14.43-52
Berilo iz Apostolskih del.
14

43

44

45

46

47

48

49
50

Tiste dni sta Pavel in Bárnaba iz Pęrge potovala naprej
in prišla v pizídijsko Antiohíjo.
Na sobotni dan sta šla v shodnico in sedla.
Ko se je zbor razšel, je veliko Judov in pobožnih spreobrnjencev
spremljalo Pavla in Barnaba.
Pogovarjala sta se z njimi in jih spodbujala,
naj vztrajajo v Božji milosti.
Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto,
da bi slišali Gospodovo besedo.
Ob pogledu na množice je Jude obšla nevoščljivost;
ugovarjali so Pavlovim besedam in preklinjali.
Tedaj sta Pavel in Bárnaba pogumno spregovorila:
»Vam bi se morala najprej oznaniti Božja beseda.
Ker pa jo zavračate in se sami nimate za vredne
večnega življenja, glejte, se obračava k poganom.
Tako nam je namreč naróčil Gospod:
›Postavil sem te za luč narodom,
da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.‹ «
Ob teh besedah so se pogani razveselili
in poveličevali Gospodovo besedo;
in tisti, ki so bili določeni za večno življenje, so sprejeli vero.
In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi.
Medtem so Judje nahujskali
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pobožne in ugledne žene in mestne prvake;
zanetili so preganjanje zoper Pavla in Bárnaba
ter ju izgnali iz svoje dežele.
Onadva sta otresla prah s svojih nog proti njim
in odpotovala v Ikónij,
učenci pa so bili polni veselja in Svetega Duha.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 100,1-3.5 (R 2a)
Odpev: Služíte Gospodu z veseljem.
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Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje,
služíte Gospodu z veseljem,
pridite predenj z vriskanjem! Odpev.

3

Spoznajte, da je Gospod Bog, on edini:
on nas je narédil, mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Odpev.
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Zakaj Gospod je dober,
na veke traja njegova dobrota,
od roda do roda njegova zvestoba. Odpev.

Drugo berilo: Kristus nas vodi k živi vodi
Raz 7,9.14b-17
Berilo iz knjige Razodetja.
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Jaz, Janez, sem videl veliko množico,
ki je nihče ne bi mogel prešteti,
iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov.
Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom,
ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje.
In eden od starešin mi je rekel:
»To so tisti, ki so prišli iz velike stiske
in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.
Zato so pred Božjim prestolom
in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču;
in on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi.
Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni
in nič več jih ne bo žgalo ne sonce ne kakršna koli pripeka.
Kajti Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo
in jih vodilo k izvirom živih vodá;
in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči.«
Poslušali smo Božjo besedo.

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

prim. Jn 10,14

Evangelij: Dobri pastir daje večno življenje
Jn 10,27-30
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel:
»Moje ovce poslušajo moj glas;
jaz jih poznam in hodijo za menoj.
Dajem jim večno življenje;
nikoli se ne bodo pogubile
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.
Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh,
in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke.
Jaz in Oče sva eno.«
Kristusov evangelij.

5. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Pavel utrjuje v veri prve učence
Apd 14,21b-27
Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni sta se Pavel in Barnaba vrnila v Lístro,
od tam v Ikónij in v Antiohíjo.
Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala,
naj vztrajajo v veri.
»Skozi veliko stisk moramo iti,
da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila.
V vsaki Cerkvi sta določila starešine
in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu,
v katerega so verovali.
Prepotovala sta Pizídijo in prispela v Pamfílijo.
Oznanjala sta besedo v Pęrgi in se nato spustila v Atálejo.
Od tod sta odplula v Antiohíjo,
kjer sta se bila priporočila Božji milosti za delo,
ki sta ga zdaj opravila.
Ob svojem prihodu sta zbrala vso Cerkev in poročala sta ji,
kaj vse je Bog stóril po njiju
in kako je poganom odprl vrata vere.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 145,8-13b (R 1a)
Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.
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Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
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usmiljen je z vsemi svojimi deli. Odpev.
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali.
Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.
Človeškim sinovom naj oznanijo tvoja mogočna dela
in slavo tvojega veličastnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vékov,
tvoje vladarstvo je za vse rodove. Odpev.

Drugo berilo: Veselje v nebeškem Jeruzalemu
Raz 21,1-5a
Berilo iz knjige Razodetja.
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Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo.
Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več.
Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem,
ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta,
ki se je ozaljšala za svojega ženina.
In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel:
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi,
oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.
In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več,
pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.
Kajti prejšnje je minilo.«
Tisti, ki je sedél na prestolu, pa je rekel:
»Glej, vse delam novo!«
Božja beseda.

Aleluja

Jn 13,34

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

Evangelij: Nova zapoved medsebojne ljubezni
Jn 13,31-33a.34-35
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel:
»Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem.
Če je Bog poveličan v njem,
ga bo tudi Bog poveličal v sebi;
in poveličal ga bo takoj.
Otroci, le malo časa bom še z vami.
Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
tako se tudi vi ljubíte med seboj!
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci,
če boste med seboj imeli ljubezen.«
To je Kristusov evangelij.

6. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Sveti Duh odloča po apostolih
Apd 15,1-2.22-29
Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate:
»Če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju,
se ne morete odrešiti.«
Pavel in Bárnaba sta se jim odločno postavila po robu
in dosti razpravljala z njimi o tem;
sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekateri drugi
odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem,
da bi razjasnili to sporno vprašanje.
Tedaj so apostoli in starešine z vso Cerkvijo sklenili,
da izberejo iz svojih vrst dva moža
in ju s Pavlom in Bárnabom pošljejo v Antiohíjo;
to je bil Juda s priimkom Bársaba, in Sila,
moža, ki sta bila vodilna med brati.
Po njiju so poslali tole pismo:
»Mi, apostoli in starešine, vaši bratje,
pozdravljamo brate iz poganstva v Antiohíji, Siriji in Kilíkiji!
Slišali smo, da so vas nekateri izmed naših,
čeprav jih za to nismo pooblastili,
s svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše.
Zato smo soglasno sklenili,
da izberemo in pošljemo k vam dva moža
skupaj z našima dragima Bárnabom in Pavlom,
ki sta svoje življenje zastavila
za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita:
Sveti Duh je sklenil in mi z njim,
da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena
razen tehle nujnih določil:
vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom,
krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja.
Če se boste tega varovali, boste prav ravnali.
Pozdravljeni!«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 67,2-4a.5-6.8 (R 4)
Odpev: O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.
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O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
3
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje. Odpev.
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O Bog, slavijo naj te ljudstva,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji. Odpev.
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje. Odpev.

Drugo berilo: Sijaj nebeškega Jeruzalema
Raz 21,10-14.22-23
Berilo iz knjige Razodetja.
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Angel me je v duhu odnesel na veliko in visoko goro
ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem,
ki je prihajalo z neba od Boga
in je imelo Božje veličastvo.
Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu,
kamnu, kakor je kristalni jáspis.
Mesto je imelo veliko in visoko obzidje,
v njem je bilo dvanajst vrat,
na vratih je bilo dvanajst angelov
in na njem so bila napisana imena,
ki so imena dvanajstih rodov Izraelovih sinov.
Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu,
troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu.
Obzidje mesta je slonelo na dvanajstih temeljnih kamnih,
na njih pa je bilo dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih apostolov.
Svetišča nisem videl v njem,
kajti njegovo svetišče je Gospod Bog, vsemogočni, in Jagnje.
Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila,
kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje.
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: Sveti Duh nas uči evangelij
Jn 14,23-29
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede
in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed;
in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
To sem vam povedal, dokler sem še med vami.
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,
vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.
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Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší.
Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹
Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu,
saj je Oče večji od mene.
In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí,
da boste verovali, ko se zgodí.«
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.
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V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil
do dne, ko je bil vzet v nebesa.
Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral,
dal naročila po Svetem Duhu.
Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živí:
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;
zakaj Janez je krščeval z vodo,
vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«.
Ko so bili zbrani, so ga vprašali:
»Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
Rekel jim je:
»Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke,
ki jih je Oče določil v svoji oblasti.
Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji
ter do skrajnih mej sveta.«
Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi
in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.
Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo,
glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla:
»Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?
Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo,
bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom

Ps 47,2-3.6-9 (R 6a)
Odpev: Bog se dviga med vzklikanjem.
ali:
Aleluja.
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Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spoštovanja vreden,
véliki kralj nad vso zemljo. Odpev.
Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.
Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte. Odpev.
Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Odpev.

Na ta praznik lahko beremo drugo berilo, ki je na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi berilo za leto A,
ki mu sledi.

Drugo berilo: Kristus vstopa v nebeško svetišče
Heb 9,24-28; 10,19-23
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Kristus ni stopil v svetišče,
ki bi ga naredila človeška roka
in bi bilo le odtis resničnega,
ampak v sama nebesa,
da se je zdaj za nas prikazal pred Božjim obličjem.
Tudi ni 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.
Bratje, mi zaupamo, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče,
in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo,
to je skozi svoje meso.
Imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo.
Prihajajmo torej z resničnim srcem in v polni gotovosti vere,
saj smo v srcih očiščeni slabe vesti in je naše telo umito s čisto vodo.
Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja,
ker je on, ki je dal obljubo, vreden zaupanja.
Poslušali smo Božjo besedo.

ali:

Drugo berilo: Posadil ga je na svojo desnico v nebesih
Ef 1,17-23
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
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Bratje in sestre,
Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva,
naj vam da duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali.
On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli,
v kakšno upanje vas je poklical,
kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih,
kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas,
ki verujemo po delovanju njegove silne moči.
To moč je uresničil v Kristusu, ko ga je obúdil od mrtvih
in ga posádil na svojo desnico v nebesih,
nad vsakršno vladarstvo in oblast,
nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime,
ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem.
In vse je polóžil pod njegove noge,
njega pa postavil čez vse kot glavo Cerkvi,
ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Mt 28,19a.20b

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

Evangelij: Jezus blagoslavlja apostole in gre v nebo
Lk 24,46-53
‡
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Konec svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Tako je pisano:
Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih,
in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom
spreobrnjenje v odpuščanje grehov,
s čimer bodo začeli v Jeruzalemu.
Vi ste priče teh reči.
In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega Očeta;
vi pa ostanite v mestu,
dokler ne boste odeti v moč z višave.«
Peljal jih je ven proti Betániji.
Povzdignil je roke in jih blagoslôvil.
Medtem ko jih je blagoslavljal,
se je odmaknil od njih
in se dvignil v nebo.
Oni pa so se mu poklonili
in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem.
Bili so ves čas v templju in so slavili Boga.

Kristusov evangelij.

7. VELIKONOČNA NEDELJA
Prvo berilo: Štefan ob smrti vidi Jezusa
Apd 7,55-60
Berilo iz Apostolskih del.
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Tiste dni je Štefan poln Svetega Duha uprl pogled proti nebu
in videl Božjo slavo in Jezusa, ki je stal na Božji desnici, in rekel:
»Glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega,
ki stoji na Božji desnici!«
Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa
in vsi hkrati planili nadenj.
Pahnili so ga iz mesta in ga kamnáli.
In priče so položile svoja oblačila k nogam mladeniča,
ki mu je bilo ime Savel.
In kamnáli so Štefana.
Ta pa je molil in govóril:
»Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo!«
Nato je pokleknil in zaklical z močnim glasom:
»Gospod, ne prištevaj jim tega greha!«
Ko je to rekel, je zaspal.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 97,1.2b.6.7c.9a (R 1a.9a)
Odpev: Gospod kraljuje nad vso zemljo.
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Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Pravičnost in pravica
sta temelj njegovega prestola. Odpev.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Pred njim naj vsi padajo na kolena.
Zakaj ti, Gospod, si Najvišji nad vso zemljo. Odpev.

Drugo berilo: Pridi, Gospod Jezus
Raz 22,12-14.16-17.20
Berilo iz knjige Razodetja.
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Jaz, Janez, sem slišal glas, ki mi je govóril:
»Glej, pridem kmalu in z mano pride moje plačilo,
da povrnem vsakomur po njegovem delu.
Jaz sem Alfa in Ómega,
Prvi in Zadnji,

14

16

17

20

Začetek in Konec.
Blagor njim, ki perejo svoja oblačila v jagnjetovi krvi,
da bi imeli pravico do drevesa življenja
in bi smeli stopiti skozi vrata v mesto.
Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela,
da bi vam pričeval o tem glede Cerkvá.
Jaz sem Davidova korenina in rod,
bleščeča jutranja zvezda.«
In Duh in nevesta pravita: »Pridi!«
In kdor posluša, naj reče: »Pridi!«
In kdor je žejen, naj pride.
Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja.
Ta, ki pričuje za te reči, pravi:
»Da, pridem kmalu.«
»Amen, pridi, Gospod Jezus!«
Božja beseda.

Aleluja

prim. Jn 14,18

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

Evangelij: Jezusovi učenci naj bodo vsi eno
Jn 17,20-26
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil:
»Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste,
ki bodo po njihovi besedi verovali vame:
da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni,
da bi bili eno, kakor sva midva eno:
jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.
Naj svet spozna, da si me ti poslal
in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal,
z menoj tam, kjer sem jaz,
da bodo gledali moje veličastvo,
ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta.
Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal
in ti so spoznali, da si me ti poslal.
In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval,
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
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 stóril 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,
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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.
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Prvo berilo: Duh oživlja mrtve kosti
Ezk 37,1-14
Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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Tiste dni je prišla nadme Gospodova roka.
Gospod me je po duhu peljal ven
in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti.
Peljal me je krog in krog ob njih:
glej, bilo jih je silno veliko po dolini
in glej, zelo suhe so bile.
Rekel mi je:
»Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo?«
Rekel sem:
»Gospod Bog, ti veš!«
Tedaj mi je rekel:
»Prerokuj nad temi kostmi in jim reci:
›Suhe kosti, poslušajte Gospodovo besedo!
Tako govorí Gospod Bog tem kostem:
Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele.
S kitami vas bom obdal in dal, da bo zrastlo meso na vas.
Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele.
Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod.‹ «
Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano.
Ko sem prerokoval, je nastal šum.
In glej, hrup: kosti so se približale druga drugi.
Videl sem: glej, že so bile kite na njih, zrastlo je meso
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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.
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To govorí Gospod:
»Razlil bom svojega duha na vse človeštvo
in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere,
vaši starčki bodo sanjali sanje,
vaši mladeniči bodo gledali videnja.
Tudi na hlapce in dekle bom v tistih dneh razlil svojega duha.
Dajál bom čudežna znamenja na nebu in na zemlji,
kri in ogenj in stebre dima.
Sonce se bo spremenilo v temő in luna v kri,
preden pride Gospodov dan, véliki in strašni.
Zgodilo se bo:
Vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen,
kajti na gori Síon 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?
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,
ki so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.
Strmeli so, se čudili in govorili:
»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci?
Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?
Parti, Médijci in Elámci
in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji,
Juději in Kapadókiji, v Póntu in Aziji,
v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu
in v libijskih krajih blizu Ciréne,
in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,
Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci -- vsi jih slišimo,
kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 104,1.24ac.29-31.34 (R prim. 30)
Odpev: Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.
ali:
Aleluja.
1
24

29
30

31
34

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

Na ta praznik lahko beremo drugo berilo in evangelij, ki sta na voljo za leto C, lahko pa vzamemo tudi tista
za leto A, ki jima sledita.

Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
Rim 8,8-17
8
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Bratje in sestre,
tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu.
Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu,
če le prebiva v vas Božji Duh.
In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov.
Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha,
duh pa je življenje sámo zaradi pravičnosti.
In če prebiva v vas Duh njega, ki je obúdil od mrtvih Jezusa,
bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih,
po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
Potemtákem, bratje, nismo dolžniki mesu,
da bi živeli po njem.
Če namreč živite po mesu, boste umrli,
če pa z Duhom mrtvite dela telesa, boste živeli.
Kajti 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.
Poslušali smo Božjo besedo.

ali:

Drugo berilo: V enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo
1 Kor 12,3b-7.12-13
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
3
4
5
6
7
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Bratje in sestre,
nihče ne more reči: »Jezus je Gospod,« razen v Svetem Duhu.
Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.
Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov,
vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko,
tako je tudi pri Kristusu.
V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo,
naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni,
in vsi smo pili enega Duha.
Poslušali smo Božjo besedo.

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

v duše svojih vernikov,
saj ti v vsem zaupajo.
Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.

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

Evangelij: Kakor me je Oče poslal, vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha
Jn 14,15-16.23b-26
‡
15
16

23

24

25
26

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi;
jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika,
da bo ostal pri vas vekomaj.
Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede
in moj Oče ga bo ljubil.
Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed;
in beseda, ki jo slišite, ni moja,
ampak od Očeta, ki me je poslal.
To vam povem, dokler sem še med vami.
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu,
vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.«
Kristusov evangelij.

ali:

Evangelij: Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam
Jn 20,19-23
‡
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20
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22

23

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:
»Prejmíte Svetega Duha!
Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

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

GOSPODOVI PRAZNIKI
MED LETOM
Nedelja po binkoštih
SVETA TROJICA
Prvo berilo: Božja modrost je večna
Prg 8,22-31
Berilo iz knjige Pregovorov.
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To govorí Božja Modrost:
»Gospod me je imel v začetku svojih poti,
pred svojimi pradavnimi deli.
Bila sem zasnovana od vekomaj,
od začetka, preden je bila zemlja.
Bila sem spočeta, ko še ni bilo pravodovja,
ko še ni bilo zbiralnikov, polnih vodá.
Preden so bile utrjene gore,
pred hribi sem bila spočeta,
ko še ni narédil zemlje in pokrajin,
ne prvin vesoljnega sveta.
Ko je pripravljal nebo, sem bila tam,
ko je zarisoval obzorje nad pravodovjem,
ko je zgoraj kopičil oblake
in utrjeval zbiralnike pravodovja,
ko je postavljal morju njegovo mejo,
da vode ne prestopijo njegovega obrežja,
ko je zarisoval temelje zemlje,
sem kot njegova ljubljenka bila ob njem,
se veselila dan za dnem,
se ves čas igrala pred njim.
Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu
in moje veselje je bilo pri človeških otrocih.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 8,4-9 (R 2a)
Odpev: Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
4

5

Ko občudujem nebo, delo tvojih prstov,
luno in zvezde, ki si jih nanj pritrdil,
se sprašujem, kaj je človek, da se ga spominjaš,
sin človekov, da ga obiskuješ. Odpev.

6

7

8

9

Narédil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal.
Nad dela svojih rok si ga postavil,
vse si polóžil pod njegove noge. Odpev.
Vse ovce in govedo,
in tudi živali na polju,
ptice neba in ribe morjá,
vse, kar se giblje po morskih stëzah. Odpev.

Drugo berilo: K Bogu po Kristusu v ljubezni Svetega Duha
Rim 5,1-5
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
1

2
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5

Bratje in sestre,
ker smo torej opravičeni iz vere,
živímo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost,
v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo.
Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami,
saj vemo, da stiska rodi potrpljenje,
potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje.
Upanje pa ne osramotí,
ker je Božja ljubezen izlita v naša srca
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.
Božja beseda.

Aleluja

prim. Raz 1,8

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

Evangelij: Duh oznanja, kar ima Sin od Očeta
Jn 16,12-15
‡
12
13
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15

Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi.
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.«
To je Kristusov evangelij.

Četrtek po prazniku Svete Trojice
SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Prvo berilo: Melkizedek daruje kruh in vino
1 Mz 14,18-20
Berilo iz prve Mojzesove knjige.
18
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Tiste dni je sálemski kralj Melkízedek prinesel kruha in vina.
Bil je duhovnik Najvišjega Boga
in je blagoslôvil Abrama, rekoč:
»Abram, blagosloví naj te Bog Najvišji,
ki je ustvaril nebo in zemljo!
In slavljen bodi Bog Najvišji,
ki ti je dal v roke tvoje nasprotnike!«
Potem mu je Abram dal desetino od vsega.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 110,1-4 (R 4bc)
Odpev: Ti si duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.
1

Gospod govorí mojemu Gospodu:
»Sédi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za tvojih nog podnožje.« Odpev.

2

Žezlo tvoje moči ti poklanja Gospod s Síona,
vladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva,
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico. Odpev.

3

4

Gospod je prisegel,
svoje prisege ne bo spreménil:
»Ti si duhovnik na veke
po Melkízedekovem redu.« Odpev.

Drugo berilo: Kadar jemo kruh in pijemo iz keliha,
1 Kor 11,23-26

oznanjamo Gospodovo smrt

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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24

25

26

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 razlomil in rekel:
»To je moje telo, ki je za vas. To delajte v moj spomin.«
Prav tako je vzel po večerji tudi kelih 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.
To je Božja beseda.

Pesem slednica
Ni obvezna; lahko jo beremo ali pojemo tudi samo od znaka ‡.
Hvali, Síon, 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: Vsi so jedli in se nasitili

Lk 9,11b-17
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus množicam govóril o Božjem kraljestvu
in ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdrávljenja.
Medtem se je dan začel nagibati.
Pristopili so dvanajstéri in mu rekli:
»Odpústi množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke,
da prenoči in si najde živeža; tukaj smo na pustem kraju.«
Dejal jim je:
»Vi jim dajte jesti!«
Oni pa so rekli:
»Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi,
razen če gremo in kupimo hrano za vse te ljudi.«
Bilo pa je tam okoli pet tisoč mož.
Dejal je svojim učencem:
»Posédite jih v skupine približno po petdeset.«
Storili so tako in vse posedli.
Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi,
se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlômil
in dajal učencem, da so jih delili med množico.
Vsi so jedli in se nasitili.
Pobrali so, kar jim je ostalo,
in s temi koščki so napolnili dvanajst košar.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

Petek po drugi nedelji po binkoštih
SRCE JEZUSOVO
Prvo berilo: Bog bo sam skrbel za ovce
Ezk 34,11-16
Berilo iz knjige preroka Ezékiela.
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Tako govorí Gospod Bog:
»Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskăl.
Kakor pastir išče svojo čredo,
ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskăl svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev,
kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne.
Zbral jih bom izmed ljudstev, jih odpęljal iz dežel
in pripęljal v njihovo deželo.
Pasel jih bom po Izraelovih gorah,
po dolinah in po vseh naseljih v deželi.
Na dobri paši jih bom pasel,
na Izraelovih gorskih planjavah bodo njihovi pašniki.
Tam bodo poležavale na lepem pašniku;
imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.
Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,«
govorí Gospod Bog.
»Izgubljene bom poiskăl, razgnane pripęljal nazaj,

ranjene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvároval.
Pasel jih bom, kakor je prav.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 23,1-6 (R 1)
Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1
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Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.
Vódi me po pravih stëzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi 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: Bog nam izkazuje ljubezen v Kristusu
Rim 5,5b-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.
5
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Bratje in sestre,
Božja ljubezen je izlita v naša srca
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.
Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času,
ki je bil za to določen, umrl za brezbožne.
Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega:
morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika.
Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem,
da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj,
ko smo opravičeni z njegovo krvjo.
Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom,
ko smo bili še sovražniki,
bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju,
odkar smo prišli do sprave.
Pa ne samo to,
ampak se celó ponašamo v Bogu
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem smo zdaj dosegli spravo.

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:

Jn 10,14
Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod,
in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Evangelij: S Kristusom se veselimo najdene ovce
Lk 15,3-7
‡
3
4
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7

Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus farizejem in pismoukom povedal tole priliko:
»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih,
ne pusti devetindevetdesetih v puščavi
in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.
Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče:
›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹
Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom,
ki se spreobrne,
kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi,
ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
Kristusov evangelij.

ČAS MED LETOM
2. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Veselje ženina nad nevesto
Iz 62,1-5
Berilo iz knjige preroka Izaija.
1
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Zaradi hčere síonske ne bom mólčal,
zaradi hčere jeruzalemske ne bom mirovăl,
dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost
in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost,
vsi kralji tvojo slavo.
Dali ti bodo novo ime,
ki ga bodo določila Gospodova usta.
Čudovita krona boš v Gospodovi roki,
kraljevski venec v roki svojega Boga.
Ne bodo ti več rekli Zapuščena,

5

tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena,
temveč te bodo imenovali ›Pri njej je moja radost‹
in 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.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 96,1-3.7-10 (R 3)
Odpev: Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!
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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.
Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo,
priznajte Gospodu slavo njegovega imena! Odpev.
Pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Trepetaj pred njim, vsa zemlja,
govorite med narodi: »Gospod kraljuje!« Odpev.

Drugo berilo: V istem Duhu imamo različne darove
1 Kor 12,4-11
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.
Različne so službe, Gospod pa je isti.
Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.
Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.
Enemu je po Duhu dana beseda modrosti,
drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja.
Drugemu vera po istem Duhu,
drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja,
drugemu delovanje čudežnih moči,
drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov,
drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov.
Vse to pa uresničuje en in isti Duh,
ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.
To je Božja beseda.

Aleluja

prim. 2 Tes 2,14

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

Evangelij: Jezusov prvi čudež
Jn 2,1-11
‡
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Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski
in Jezusova mati je bila tam.
Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci.
Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati:
»Vina nimajo.«
In Jezus ji je dejal:
»Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.«
Njegova mati je rekla strežnikom:
»Kar koli vam reče, storite.«
Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev,
pripravljenih za judovsko očiščevanje;
držali so po dve ali tri mere.
Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z vodo!«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in nesite starešini!«
In nesli so mu.
Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino,
in ni vedel, od kod je
-- strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli --,
je poklical ženina
in mu rekel:
»Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom,
in ko se ljudje napijejo, s slabšim;
ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.«
Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj
in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

3. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Zbrano ljudstvo razume postavo, ko se bere
Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Berilo iz Nehemíjeve knjige.
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Tiste dni je dal duhovnik Ezra prinesti knjigo postave pred zbor,
pred može in žene, in pred vse tiste,
ki so ji mogli z razumevanjem prisluhniti.
To je bilo prvi dan sedmega meseca.
Na trgu pred Vodnimi vrati je bral iz nje
od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva,
pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti.
Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena h knjigi postave.

4
5

6

8

9

10

Pismouk Ezra je stal na lesenem odru, ki so ga za to pripravili.
Ko je Ezra, ki je stal višje od ljudstva,
odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva, je vse ljudstvo vstalo.
Ezra je hvalil Gospoda, vélikega Boga,
vse ljudstvo pa je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo:
»Amen! Amen!«
Pripognili so se ter poklonili Gospodu z obrazom do zemlje.
Brali so iz knjige Božje postave po odstavkih
in razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali.
Tedaj so upravnik Nehemíja, duhovnik ter pismouk Ezra
in leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu:
»Ta dan je svet Gospodu, vašemu Bogu.
Ne žalujte in ne jokajte!«
Vse ljudstvo je namreč jokalo,
ko so slišali besede postave.
Dalje jim je rekel:
»Pojdite, nasitite se s tolstim mesom in se napijte sladkega vina.
Pošljite delež tudi tistemu, ki nima nič pripravljenega.
Kajti svet je ta dan našemu Gospodu.
Ne bodite žalostni, kajti veselje v Gospodu je vaša moč.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 19,8-10.15 (R Jn 6,63)
Odpev: Gospod, tvoje besede so duh in življenje.
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Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Odpev.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.
Naj ti bodo besede mojih ust in misli mojega srca v veselje
pred tvojim obličjem, Gospod, moja skala, moj rešitelj. Odpev.

Drugo berilo: Vsi smo Kristusovo telo in med seboj udje
1 Kor 12,12-30
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
kakor je namreč telo eno in ima veliko udov,
vsi telesni udje pa so eno telo, čeprav jih je veliko,
tako je tudi s Kristusom.
V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo,
naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni,
in vsi smo pili enega Duha.
Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega uda,
ampak iz več udov.
Če bi noga rekla:
»Ker nisem roka, ne spadam k telesu,«
vendarle spada k telesu.
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Če bi uho reklo:
»Ker nisem oko, ne spadam k telesu,«
vendarle spada k telesu.
Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko?
Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh?
Tako pa je Bog vse posamezne ude razpostavil po telesu,
kakor je hôtel.
Ko bi bilo vse skupaj en sam ud, kje bi bilo telo?
Tako pa je veliko udov, telo pa je eno.
Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,«
tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.«
Še več, udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni,
in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti,
izkazujemo še večje spoštovanje
in z manj uglednimi še lepše ravnamo,
medtem ko ugledni tega ne potrebujejo.
Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti,
da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi udje
enako skrbeli drug za drugega.
Če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje,
če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi.
Vi pa ste Kristusovo telo in vsak posamezni je njegov ud.
Bog pa je v Cerkvi postavil
najprej apostole, drugič preroke, tretjič učitelje;
potem čudodelstva, potem milostne darove ozdravljanja,
pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih.
So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji?
Ali vsi delajo čudeže,
ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja?
Ali vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo?
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 4,18

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

Evangelij: Pismo se izpolnjuje na Jezusu
Lk 1,1-4; 4,14-21
‡
1

2

3

4
14

Iz svetega evangelija po Luku.
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih,
ki so se zgodili med nami,
kakor so nam jih sporočili tisti,
ki so bili od začetka očividci in služabniki besede,
sem sklenil tudi jaz,
ko sem vse od začetka natančno poizvedel,
tebi, spoštovani Teófil, vse po vrsti popisati,
da spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.
Tisti čas se je Jezus v môči Duha vrnil v Galilejo
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in glas o njem se je razširil po vsej okolici.
Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.
Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal.
V soboto je po svoji navadi šel v shodnico.
Vstal je, da bi bral,
in podali so mu zvitek preroka Izaija.
Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:
›Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost
in slepim, da spregledajo,
da zatirane pustim na svobodo,
da oznanim leto Gospodove milosti.‹
Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel.
Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj.
In začel jim je govoriti:
»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.«
Kristusov evangelij.

4. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog postavi Jeremija za preroka
Jer 1,4-5.17-19
Berilo iz knjige preroka Jeremija.
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V dneh kralja Jošíja mi je prišla beseda Gospodova, rekoč:
»Preden sem te upodóbil v materinem telesu, sem te poznal;
preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil,
te postavil za preroka narodom.
Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govôri vse, kar ti ukažem.
Ne ustraši se jih, da te jaz ne prestrašim pred njimi.
Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber,
za bronasto obzidje proti vsej deželi,
proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom,
proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele.
Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali,
ker sem jaz s teboj,« govorí Gospod, »da te rešujem.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 71,1-6.15.17 (R 15)
Odpev: Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.
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Gospod, vate zaupam,
naj ne bom osramočen na veke.
Otmi ne v svoji pravičnosti in me osvobôdi,

nagni k meni svoje uho in me odreši. Odpev.
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Bodi mi utrjena skala,
kamor se lahko vedno zatečem.
Zakaj ti si moja pečina in moja trdnjava,
moj Bog, osvobôdi me iz rok krivičnika. Odpev.
Zakaj ti, o Gospod, si moje upanje,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od materinega telesa,
od naročja moje matere si moj varuh. Odpev.
Moja usta bodo oznanjala tvojo pravičnost,
ves dan tvoje odrešenje, ki nima meje.
O Bog, učil si me od moje mladosti,
še zdaj oznanjam tvoja čudovita dela. Odpev.

Drugo berilo: Vera, upanje, ljubezen; ljubezen je največja
1 Kor 12,31 - 13,13
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
hrepeneti morate po večjih milostnih darovih.
Naj vam pokažem še odličnejšo pot.
Ko bi govóril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel,
sem brneč bron ali zveneče cimbale.
In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti
in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero,
da bi gore prestavljal,
ljubezni pa bi ne imel, nisem nič.
In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne,
in ko bi izróčil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel,
mi nič ne koristi.
Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva,
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,
ni brezobzirna, ne išče svojega,
ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi.
Ljubezen nikoli ne mine.
Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili,
spoznanje bo prešlo,
kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo.
Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo.
Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok,
mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok.
Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je otroškega.
Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju,
takrat pa iz obličja v obličje.
Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal,
kakor me Bog pozna.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje.
In največja od teh je ljubezen.

Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Vera, upanje, ljubezen; ljubezen je največja
1 Kor 13,4-13
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva,
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,
ni brezobzirna, ne išče svojega,
ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi.
Ljubezen nikoli ne mine.
Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili,
spoznanje bo prešlo,
kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo.
Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo.
Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok,
mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok.
Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je otroškega.
Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju,
takrat pa iz obličja v obličje.
Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal,
kakor me Bog pozna.
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje.
In največja od teh je ljubezen.
Božja beseda.

Aleluja

Lk 4,18

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

Evangelij: Jezus ni prerok samo za Jude
Lk 4,21-30
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici:
»Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.«
Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti,
ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili:
»Ali ni to Jožefov sin?«
On pa jim je rekel:
»Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹
Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu,
stôri tudi tukaj v domačem kraju.«
In rekel je: »Resnično, povem vam:
Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju.
Resnico vam govorim:
Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh,
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ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev
in je nastala huda lakota v vsej deželi,
toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih
razen k vdovi v Sarépto na Sidónskem.
Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizęja,
pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána,
ki je bil Sirec.«
Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza.
Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba,
na katerem je bilo sezidano njihovo mesto,
da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.
To je Kristusov evangelij.

5. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Prerok se odzove Božjemu klicu
Iz 6,1-2a.3-8
Berilo iz knjige preroka Izaija.
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V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda,
ki je sedél visoko na vzvišenem prestolu
in njegova vlečka je napolnjevala svetišče.
Nad njim so stali sęrafi in vsak je imel po šest peruti.
Drug drugemu so vzklikali in govorili:
»Svet, svet, svet je Gospod nad vojskámi,
vsa zemlja je polna njegovega veličastva!«
Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih
in svetišče je bilo polno dima.
Tedaj sem rekel:
»Gorje mi, izgubljen sem,
ker sem mož z nečistimi ustnicami,
prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami
in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskámi!«
Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov
in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja.
Dotaknil se je mojih ustnic in rekel:
»Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic,
tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščën.«
Nato sem slišal glas Gospoda:
»Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas?«
Rekel sem:
»Tukaj sem, pošlji mene!«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 138,1-5.7c-8 (R 1c)
Odpev: Gospod, vpričo angelov ti prepevam.
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Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu. Odpev.
Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši. Odpev.
Gospod, vsi kralji zemlje te bodo slavili,
ker so slišali tvoje besede.
Opevali bodo Gospodova pota,
kajti velika je Gospodova slava. Odpev.
Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica.
Gospod, ti dokončaj moje delo.
Tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi. Odpev.

Drugo berilo: Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero
1 Kor 15,1-11
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil
in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem.
Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede,
ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero.
Izróčil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel:
Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopăn je bil in tretji dan je vstal, kakor je v Pismih.
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.
Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati.
Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali.
Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom.
Nazadnje za vsemi pa se je kot negódniku prikazal tudi meni.
Jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov
in nisem vreden, da bi se imenoval apostol,
ker sem preganjal Božjo Cerkev.
Po Božji milosti pa sem to, kar sem,
in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna.
Nasprotno, bolj kakor vsi oni sem se trudil,
pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj.
Naj bom torej jaz ali oni, takó oznanjamo
in takó ste sprejeli vero.
To je Božja beseda.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero
1 Kor 15,3-8.11
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
Bratje in sestre,
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izróčil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel:
Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopăn je bil in tretji dan je vstal, kakor je v Pismih.
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.
Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati.
Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali.
Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom.
Nazadnje za vsemi pa se je kot negódniku prikazal tudi meni.
Naj bom torej jaz ali oni, takó oznanjamo in takó ste sprejeli vero.
To je Božja beseda.

Aleluja

Mt 4,19

Aleluja. Hodíta za menoj, govorí Gospod,
in narédil vaju bom za ribiča ljudi. Aleluja.

Evangelij: Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom
Lk 5,1-11
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus stal ob Genezareškem jezeru,
množica pa je pritiskala nanj
in poslušala Božjo besedo.
Zagledal je dva čolna pri bregu;
ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže.
Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov,
in Simona prosil, naj odrine malo od kraja.
Sédel je in učil množico iz čolna.
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu:
»Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!«
Simon mu je odgovóril:
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli,
a na tvojo besedo bom vrgel mreže.«
In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib,
tako da so se jim mreže začele trgati.
Pomignili so tovarišem v drugem čolnu,
naj jim pridejo pomagat.
Prišli so in napolnili oba čolna,
tako da sta se skoraj potapljala.
Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel:
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!«
Osupnili so namreč on in vsi, ki so bili z njim,
nad ulovom rib, ki so jih zajeli,
prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedéjeva sinova,
ki sta bila Simonova družabnika.
Tedaj je Jezus rekel Simonu:
»Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.«
In ko so potegnili čolna na kopno,
so pustili vse in šli za njim.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

6. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Blagor človeku, ki zaupa v Boga
Jer 17,5-8
Berilo iz knjige preroka Jeremija.
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Tako govorí Gospod:
»Preklet mož, ki zaupa v človeka
in se opira na bitje iz mesa,
njegovo srce pa se odmika od Gospoda.
Je kakor suh grm v pustinji;
ko pride kaj dobrega, tega ne vidi.
Prebiva v izsušeni puščavi,
v solnati, neobljudeni deželi.
Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda
in je Gospod njegovo zaupanje.
Je kakor drevo, zasajeno ob vodi,
ki stéza svoje korenine k potoku.
Ne boji se, ko pride vročina,
njegovo listje ostane zeleno;
v sušnem letu ne trpi pomanjkanja
in ne neha roditi sadu.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 1,1-4.6 (R prim. Ps 40,5)
Odpev: Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.
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Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih,
ki ne stopa na pot grešnikov,
temveč se veseli v Gospodovi postavi
in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči. Odpev.
Je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah,
ki daje sad ob svojem času
in mu listje ne ovene;
karkoli dela, dobro uspeva. Odpev.
Ni pa tako s krivičnimi:
so kakor pleve, ki jih veter raznaša.
Zakaj Gospod pozna pot pravičnih,
pot krivičnih pa vodi v pogubo. Odpev.

Drugo berilo: Kristusovo vstajenje je temelj naše vere
1 Kor 15,12.16-20
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
12

Bratje in sestre,
če se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih,

16
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kako morejo nekateri izmed vas govoriti,
da ni vstajenja mrtvih?
Če torej mrtvi ne morejo vstati, tudi Kristus ni vstal.
Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera
in ste še v svojih grehih.
Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu.
Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa,
smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.
Toda Kristus je vstal od mrtvih,
prvenec tistih, ki so zaspali.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Lk 6,23

Aleluja. Razveselite se in vriskajte od sreče, govorí Gospod,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Evangelij: Blagor ubogim, gorje bogatinom
Lk 6,17.20-26
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol
in se ustavil na ravnem kraju.
Ob njem je bila velika množica njegovih učencev
in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema
ter iz tirskega in sidónskega primorja.
Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril:
»Blagor vam, ubogi,
kajti vaše je Božje kraljestvo.
Blagor vam, ki ste zdaj lačni,
kajti nasičeni boste.
Blagor vam, ki zdaj jokate,
kajti smejali se boste.
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili,
izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo
zaradi Sina človekovega!
Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.
Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
A gorje vam, bogataši,
kajti svojo tolažbo že imate.
Gorje vam, ki ste zdaj siti,
kajti lačni boste.
Gorje vam, ki se zdaj smejete,
kajti žalovali in jokali boste.
Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas,
kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«
Kristusov evangelij.

7. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: David je prizanesljiv do Savla
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Berilo iz prve Samuelove knjige.
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Tiste dni je Savel vstal in šel v Zifsko puščavo,
z njim pa tri tisoč mož, izbranih Izraelcev,
da bi poiskali Davida v Zifski puščavi.
David in Abišáj sta prišla ponoči k ljudstvu,
in glej, Savel je spal, ležeč v vozni pregradi,
njegova sulica je bila zasajena v zemljo pri njegovem zglavju,
Abnér in ljudstvo pa so ležali okrog njega.
Tedaj je Abišáj rekel Davidu:
»Danes ti je Bog izróčil tvojega sovražnika v roko.
Dovôli zdaj, da ga enkrat s sulico pribijem k zemlji
-- drugič ga ne bo treba!«
David pa je rekel Abišáju:
»Nikar ga ne ubij!
Kajti kdo bi mogel iztegniti svojo roko
zoper Gospodovega maziljenca
in ostati nekaznovan?«
David je vzel sulico in vrč za vodo od Savlovega zglavja.
Potem sta odšla, ne da bi ju kdo videl,
ne da bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbúdil,
kajti vsi so spali, ker je nanje prišlo od Gospoda trdno spanje.
David pa je prišel na nasprotno stran
in se od daleč postavil na vrh gore,
tako da je bila velika razdalja med njimi.
David je zaklical in rekel:
»Glej, tu je kraljeva sulica.
Naj pride čez kateri izmed mladeničev in jo vzame.
Gospod pa naj vsakemu povrne
po njegovi pravičnosti in zvestobi.
Kajti danes te je Gospod dal meni v roko,
pa nisem hôtel iztegniti svoje roke
zoper Gospodovega maziljenca.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 103,1-4.8.10.12-13 (R 8a)
Odpev: Gospod je milostljiv in usmiljen.
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Slávi, moja duša, Gospoda,
njegovo sveto ime naj slaví vse moje bitje.
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. Odpev.
Gospod odpušča vso tvojo krivdo,
ozdravlja vse tvoje bolezni.

4

On iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem. Odpev.

8

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.
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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 Kristusu smo deležni tega, kar je nebeško
1 Kor 15,45-49
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
prvi človek Adam je postal živa duša,
poslednji Adam pa oživljajoči duh.
Toda ni najprej to, kar je duhovno,
ampak to, kar je duševno,
zatem to, kar je duhovno.
Prvi človek je iz prsti, zemeljski,
drugi človek pa je iz nebes.
Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski,
in kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški.
In kakor smo nosili podobo zemeljskega,
bomo nosili tudi podobo nebeškega.
Božja beseda.

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

Evangelij: Bodite usmiljeni, kakor je Bog usmiljen
Lk 6,27-38
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vam pa, ki poslušate, pravim:
Ljubíte svoje sovražnike,
delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo,
in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami.
Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo,
in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani.
Vsakemu, ki te prosi, dajaj,

Jn 13,34
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in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj.
In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.
Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre?
Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo.
Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam,
kakšno priznanje vam gre?
Tudi grešniki delajo isto.
In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj,
kakšno priznanje vam gre?
Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako.
Vi pa ljubíte svoje sovražnike.
Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih.
Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!
Ne sodíte in ne boste sojeni.
Ne obsojajte in ne boste obsojeni.
Odpuščajte in vam bo odpuščeno.
Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero
vam bodo nasuli v naročje.
S kakršno mero namreč merite,
s takšno se vam bo odmerilo.«
To je Kristusov evangelij.

8. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Besede razodevajo človekovo mišljenje
Sir 27,4-7
Berilo iz Sirahove knjige.
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Če tresemo rešeto, ostanejo na njem odpadki,
podobno je s smetmi v človekovem govorjenju.
Lončarsko posodo preizkuša peč,
tako človeka preizkusimo v pogovoru z njim.
Nego drevesa dokaže njegov sad,
tako beseda razodene misli človekovega srca.
Ne hvali moža, dokler ne spregovorí,
tako namreč preizkušamo ljudi.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 92,2-3.13-16 (R 2a)
Odpev: Dobro je, Gospod, da te slavimo.
2

3

Dobro je, Gospod, da te slavimo,
da prepevamo tvojemu imenu, Najvišji,
da zjutraj oznanjamo tvojo dobroto,

tvojo zvestobo ponoči. Odpev.
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Pravični 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.
Oznanjajo, da je Gospod pravičen,
v njem, ki je moja skala, ni izprijenosti. Odpev.

Drugo berilo: V Kristusu zmagujemo
1 Kor 15,54-58
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
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Bratje in sestre,
ko si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost,
in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost,
tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana:
Smrt je použita v zmagi.
Smrt, kje je tvoja zmaga?
Smrt, kje je tvoje želo?
Želo smrti je greh, moč greha pa je postava.
Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi,
nadvse uspešni v Gospodovem delu,
saj veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.
To je Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Žarite na svetu kakor zvezde.
Držite se besede življenja. Aleluja.

Evangelij: Govorjenje razodeva človekovo notranjost
Lk 6,39-45
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko:
»Mar more slepi voditi slepega?
Ali ne bosta oba padla v jamo?
Učenec ni nad učiteljem.
Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj.
Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata,
bruna v svojem očesu pa ne opaziš?
Kako moreš reči svojemu bratu:
›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹
če sam ne vidiš bruna v svojem očesu?
Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa

Flp 2,15d-16a

in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver
iz očesa svojega brata.
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Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad,
in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad.
Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu.
Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja.
Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro,
hudoben pa iz hudobnega húdo;
iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

9. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Prosimo Boga, naj uslišuje tudi drugoverce
1 Kr 8,41-43
Berilo iz prve knjige kraljev.
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Tiste dni je Salomon molil v templju:
»Tudi če pride tujec,
ki ni iz tvojega ljudstva Izraela,
zaradi tvojega imena iz daljne dežele,
kjer bodo slišali o tvojem velikem imenu,
o tvoji močni roki in iztegnjenem laktu,
če pride molit v to hišo,
ga poslušaj v nebesih, na kraju, kjer prebivaš,
in izpolni, za kar te bo tujec goreče prosil,
da bodo vsi narodi na zemlji spoznali tvoje ime,
se te bali kakor tvoje ljudstvo Izrael
in se prepričali,
da je tvoje ime priklicano na to hišo,
ki sem jo sezidal.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 117,1-2 (R Mr 16,15)
Odpev: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!
1

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva. Odpev.

2

Zakaj silna je nad nami njegova dobrota,
Gospodova zvestoba traja na veke. Odpev.

Drugo berilo: Apostol mora ugajati le Bogu
Gal 1,1-2.6-10
Začetek pisma apostola Pavla Galačanom.
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Pavel, apostol ne od ljudi in tudi ne po človeku,
temveč po Jezusu Kristusu in Bogu Očetu,
ki ga je obudil od mrtvih,
in vsi bratje, ki so z mano, Cerkvam v Galátiji:
Čudim se, da se od tistega,
ki vas je poklical po Kristusovi milosti,
tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju,
ki pa ni drug evangelij, le nekateri vas begajo
in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo.
Toda tudi če bi vam mi sami
ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij,
kakor smo vam ga mi oznanili,
naj bo preklet!
Kakor smo prej rekli, tako pravim ponovno:
če vam kdo oznanja evangelij,
ki je drugačen od tistega, ki ste ga prejeli,
naj bo preklet!
Koga si namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga?
Si mar prizadevam, da bi bil všeč ljudem?
Ko bi hôtel biti všeč še ljudem,
ne bi bil Kristusov služabnik.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 3,16

Aleluja. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina,
vsak, kdor vanj veruje, bo imel večno življenje. Aleluja.

Evangelij: Jezus hvali stotnikovo vero
Lk 7,1-10
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus končal vse svoje besede pred ljudstvom,
ki ga je poslušalo, in prišel v Kafarnáum.
Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika,
ki mu je bil zelo drag.
Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine
s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika.
Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili:
»Vreden je, da mu to storiš.
Rad ima naš narod in shodnico nam je sezidal.«
Jezus je šel z njimi.
Ko ni bil več daleč od hiše,
je stotnik poslal prijatelje s sporočilom:
»Gospod, ne trudi se, saj nisem vreden,
da prideš pod mojo streho.
Zato se tudi sam nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi,
ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen.
Tudi jaz moram poslušati ukaze
pa tudi sam imam vojake pod seboj
in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre;

9
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in drugemu: ›Pridi‹ in pride;
in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in storí.«
Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim.
Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel:
»Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.«
In ko so se poslanci vrnili domov,
so našli služabnika zdravega.
Kristusov evangelij.

10. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog na Elijevo molitev oživí dečka
1 Kr 17,17-24
Berilo iz prve knjige kraljev.
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Tiste dni je zbolel sin žene, vdove iz Sarépte, hišne gospodinje.
Njegova bolezen je tako napredovala, da že ni več dihal.
Rekla je torej Elíju: »Kaj hočeš od mene, božji mož?
Prišel si k meni, da me spomniš na mojo krivdo
in mi usmrtiš sina.«
Rekel ji je: »Daj mi svojega sina!«
In vzel ji ga je iz naročja,
ga nesel v gornjo izbo, kjer je stanoval,
in ga položil v svojo posteljo.
Nato je klical h Gospodu:
»Gospod, moj Bog, mar hočeš spraviti v nesrečo celő to vdovo,
pri kateri gostujem, in ji usmrtiti sina?«
Zleknil se je trikrat čez dečka in klical h Gospodu:
»Gospod, moj Bog, prosim,
naj se vrne dih življenja tega otroka v njegovo nótranjost!«
In Gospod je uslišal Elíjev klic:
dih otrokovega življenja se je vrnil v njegovo notranjost
in tako je ožível.
Elíja je vzel otroka, ga prinesel iz gornje izbe v hišo
in ga izróčil materi; Elíja je rekel:
»Glej, tvoj sin živi!«
Žena pa je rekla Elíju:
»Zdaj vem, da si božji mož
in da je Gospodova beseda v tvojih ustih resnica.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 30,2.4-6.11-13 (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.
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Pojte Gospodu, njegovi zvesti,
slavite spomin njegove svetosti!
Zakaj njegova jeza traja le trenutek,
njegova dobrohotnost vse življenje. Odpev.
Zvečer se naseli jókanje,
proti jutru pa pride vriskanje.
Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,
Gospod, pomočnik mi bodi! Odpev.
Moje žalovanje si mi spreménil v rajanje,
strgal si mi ráševnik in me opasal z veseljem.
Naj ti moja duša nenehno prepeva.
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil. Odpev.

Drugo berilo: Bog je izbral Pavla za apostola
Gal 1,11-19
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.
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Sporočam vam torej, bratje:
evangelij, ki sem ga oznanil, ni od človeka.
Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga naúčil od človeka,
temveč po razodetju Jezusa Kristusa.
Slišali ste namreč, kako sem nekoč žível v judovstvu,
kako sem zagrizeno preganjal božjo Cerkev in jo skušal uničiti.
Po svoji strastni vnemi za očetna izročila sem v judovstvu
prekašal mnoge sovrstnike in rojake.
Ko pa se je Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu
in me poklical po svoji milosti, zdelo prav
razodeti v meni svojega Sina, da bi ga oznanjal med pogani,
se nisem posvetoval z mesom in krvjo,
pa tudi v Jeruzalem nisem šel k tistim,
ki so bili apostoli pred mano,
temveč sem se odpravil v Arabijo,
potlej pa sem se vrnil v Damask.
Pozneje sem po treh letih šel v Jeruzalem,
da bi se spoznal s Kéfom, in pri njem sem ostal petnajst dni.
Nobenega drugega apostola nisem videl,
razen Jakoba, Gospodovega brata.
Božja beseda.

Aleluja

Lk 7,16

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

Evangelij: Jezus oživí mladeniča iz Naima
Lk 7,11-17
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas se je Jezus napótil v mesto, ki se imenuje Naim.
Z njim so šli njegovi učenci in velika množica.
Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom,
so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova.
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Spremljala jo je precej velika množica iz mesta.
Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel:
»Ne jokaj!«
Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili,
so se ustavili in rekel je:
»Mladenič, rečem ti: Vstani!«
Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti;
in Jezus ga je dal njegovi materi.
Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili:
»Velik prerok je vstal med nami« in
»Bog je obiskal svoje ljudstvo.«
Ta glas o Jezusu se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.
To je Kristusov evangelij.

11. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog odpusti greh Davidu
2 Sam 12,7-10.13
Berilo iz druge Samuelove knjige.
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Tiste dni je prerok Natán rekel Davidu:
»Tako govorí Gospod, Izraelov Bog:
›Mazilil sem te za kralja nad Izraelom in te rešil iz Savlove roke.
Dal sem ti hišo tvojega gospoda
in v tvoje naročje žene tvojega gospoda.
Dal sem ti Izraelovo in Judovo hišo.
Če bi bilo to premalo, bi ti dodal še to ali ono.
Zakaj si zaničeval Gospodovo besedo,
da si stóril, kar je húdo v njegovih očeh?
Z mečem si pobil Hetéjca Urijája
in vzel njegovo ženo sebi za ženo,
njega pa si ubil z mečem Amóncev.
Zato se zdaj meč nikoli ne bo umaknil od tvoje hiše,
ker si me zaničeval in vzel ženo Hetéjca Urijája,
da bi bila tvoja žena.‹ «
David je rekel Natánu:
»Grešil sem proti Gospodu.«
Natán je rekel Davidu:
»Gospod ti je tudi odpústil greh -- ne boš umrl.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 32,1-2.5.7.11 (R 5c)
Odpev: Odpústi, Gospod, krivdo mojega greha.
1

Blagor tistemu, ki mu je pregreha odvzeta,
ki so mu grehi odpuščeni.
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Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v njegovem duhu ne najde prevare. Odpev.
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.
Ti si moje zavetje, varoval me boš pred vsako stisko,
obdal me boš z veseljem ob rešitvi.
Veselite se v Gospodu, radujte se, pravični,
vriskajte vsi, ki ste v srcu iskreni. Odpev.

Drugo berilo: V meni živi Kristus
Gal 2,16.19-21
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.
16

19

20

21

Bratje in sestre,
vémo, da človeka ne opravičijo dela postave,
ampak edinole vera v Jezusa Kristusa.
Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa,
da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave.
Noben človek namreč ne bo opravičen po delih postave.
Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi žível Bogu.
Skupaj s Kristusom sem križan;
ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.
Kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri v Božjega Sina,
ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.
Ne zametujem Božje milosti;
kajti če pravičnost prihaja po postavi,
potem je Kristus umrl zaman.
To je Božja beseda.

Aleluja

1 Jn 4,10

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

Evangelij: Jezus odpusti spokorjeni grešnici
Lk 7,36 - 8,3
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, naj jé z njim.
Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo.
In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica,
izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi,
je prinesla alabástrno posodo dišavnega olja
in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam
ter mu jih začela močíti s solzami.
Brisala mu je noge z lasmi svoje glave,
jih poljubljala in mazilila z oljem.
Ko je to videl farizej, ki ga je povabil,
je sam pri sebi dejal:
»Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika,

in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.«
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In Jezus mu je odgovóril:
»Simon, nekaj bi ti rad povedal.«
On pa mu je rekel:
»Učitelj, povej.«
»Neki úpnik je imel dva dolžnika.
Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset.
Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpústil.
Kateri od njiju ga bo bolj ljubil?«
Simon je odgovóril:
»Mislim, da tisti, kateremu je več odpústil.«
On pa mu je rekel:
»Prav si presodil.«
In obrnil se je k ženi in rekel Simonu:
»Vidiš to ženo?
Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge;
ta pa mi je s solzami zmočila noge
in jih obrisala s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi;
ta pa mi ni nehala poljubljati nog, odkar sem prišel.
Glave mi nisi mazilil z oljem;
ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge.
Zato ti povem:
Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila;
komur pa se malo odpustí, malo ljubi.«
Njej pa je rekel:
»Odpuščeni so tvoji grehi!«
Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti:
»Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?«
On pa je rekel ženi:
»Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«
Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi,
oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.
Z njim so bili dvanajsteri in nekaj žená,
ki jih je ozdravil hudih duhov in bolezni:
Marija, imenovana Magdalena,
iz katere je odšlo sedem hudih duhov,
Ivana, žena Heródovega oskrbnika Husa,
Suzana in veliko drugih,
ki so jim stregle s svojim premoženjem.
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Jezus odpusti spokorjeni grešnici
Lk 7,36-50
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, naj jé z njim.
Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo.
In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica,
izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi,
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je prinesla alabástrno posodo dišavnega olja
in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam
ter mu jih začela močíti s solzami.
Brisala mu je noge z lasmi svoje glave,
jih poljubljala in mazilila z oljem.
Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal:
»Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika,
in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.«
In Jezus mu je odgovóril:
»Simon, nekaj bi ti rad povedal.«
On pa mu je rekel:
»Učitelj, povej.«
»Neki úpnik je imel dva dolžnika.
Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset.
Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpústil.
Kateri od njiju ga bo bolj ljubil?«
Simon je odgovóril:
»Mislim, da tisti, kateremu je več odpústil.«
On pa mu je rekel:
»Prav si presodil.«
In obrnil se je k ženi in rekel Simonu:
»Vidiš to ženo?
Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge;
ta pa mi je s solzami zmočila noge
in jih obrisala s svojimi lasmi.
Poljubil me nisi;
ta pa mi ni nehala poljubljati nog, odkar sem prišel.
Glave mi nisi mazilil z oljem;
ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge.
Zato ti povem:
Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila;
komur pa se malo odpustí, malo ljubi.«
Njej pa je rekel:
»Odpuščeni so tvoji grehi!«
Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti:
»Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?«
On pa je rekel ženi:
»Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

12. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Prerokba Jezusove smrti na križu
Zah 12,10-11; 13,1
Berilo iz knjige preroka Zaharija.
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To govorí Gospod:
»Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema
bom razlil duha naklonjenosti in prošenj.
Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli,
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in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem,
in bridko bodo jokali, kakor jokajo za prvorojencem.
Tisti dan bo nastalo veliko žalovanje v Jeruzalemu,
kakor žalovanje za Hadád Rimónom na megídski ravnini.
Tisti dan bo odprt studenec
Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem
v očiščenje greha in madeža.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 63,2-6.8-9 (R 2b)
Odpev: O Bog, mojo dušo žeja po tebi.
2

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

3

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

Drugo berilo: Po krstu smo Kristusovi
Gal 3,26-29
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.
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Bratje in sestre,
vi vsi ste po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi.
Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.
Ni ne Juda ne Grka,
ni ne sužnja ne svobodnjaka,
ni ne moškega ne ženske:
kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu.
Če pa ste Kristusovi,
ste torej Abrahamovi potomci,
po obljubi pa dediči.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 10,27

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

Evangelij: Jezus napove svojo smrt
Lk 9,18-24
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci;
in vprašal jih je:
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem?«
Odgovorili so:
»Janez Krstnik, drugi: Elija,
spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.«
Nato jim je rekel:
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter je odgovóril:
»Božji Maziljenec.«
Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali.
Rekel je:
»Sin človekov mora veliko pretrpeti.
Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki
ga bodo zavrgli in umorili,
in tretji dan bo vstal.«
Vsem pa je rekel:
»Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil;
kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«
Kristusov evangelij.

13. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Elizej postane učenec preroka Elija
1 Kr 19,16b.19-21
Berilo iz prve knjige kraljev.
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Tiste dni je Gospod rekel Elíju:
»Šafátovega sina Elizęja iz Abél Mehóle
mazili za preroka namesto sebe!«
Ko je šel Elíja od tam, je našel Šafátovega sina Elizęja, ki je oral.
Pred njim je bilo dvanajst parov volov,
sam pa je bil pri dvanajstem.
Ko je šel mimo njega, je vrgel nanj svoj plašč.
In zapustil je vole, stekel za Elíjem in rekel:
»Rad bi še poljubil očeta in mater, potem grem za teboj.«
Rekel mu je:
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»Pojdi, vrni se, kaj imam s teboj še opraviti?«
In Elizęj je šel od njega spet nazaj, vzel par volov in ju zaklal.
Z volovskim jarmom je skuhal njuno meso
in ga dal ljudem jesti.
Nato je vstal, šel za Elíjem in mu stregel.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 16,1-2.5.7-11 (R 5a)
Odpev: Gospod, ti si delež moje dediščine.
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Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.« Odpev.
Slavim Gospoda, ki mi svetúje,
tudi ponoči me moje srce opominja.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Odpev.
Zato se moje srce veselí, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Odpev.
Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici. Odpev.

Drugo berilo: Kristus nas je poklical k svobodi
Gal 5,1.13-18
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.
1

13

14

15

16

17

18

Bratje in sestre,
za svobodo nas je Kristus osvobódil.
Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti.
Vi ste bili namreč poklicani k svobodi, bratje.
Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesenost,
temveč služíte drug drugemu v ljubezni.
Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč:
›Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‹
Če pa se med seboj grizete in obžirate,
glejte, da se med seboj ne pokončate.
Pravim torej: dajte se voditi 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.
Božja beseda.

Aleluja

1 Sam 3,9; Jn 6,68c

Aleluja. Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.
Ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Evangelij: Jezusove zahteve do učencev
Lk 9,51-62
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Ko so se dopolnjevali dnevi,
v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa,
se je tudi sam odločil iti v Jeruzalem.
Pred seboj je poslal svoje glasnike,
ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas,
da bi vse pripravili zanj;
vendar ga tam niso sprejeli,
ker je bil namenjen v Jeruzalem.
Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla:
»Gospod, ali hočeš, da rečeva,
naj pade ogenj z neba in jih pokonča?«
Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal.
Nato so odpotovali v drugo vas.
Ko so potovali, mu je nekdo rekel:
»Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.«
Jezus pa mu je dejal:
»Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda,
Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.«
Nekomu drugemu pa je rekel:
»Hôdi za menoj!«
A ta je dejal:
»Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.«
Rekel mu je:
»Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve,
ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!«
Spet drug mu je rekel:
»Hodil bom za teboj, Gospod,
a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.«
Jezus pa mu je rekel:
»Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj,
ni primeren za Božje kraljestvo.«
To je Kristusov evangelij.

14. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog daje mir svojim izvoljenim
Iz 66,10-14c
Berilo iz knjige preroka Izaija.
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Veselite se s hčerjo jeruzalemsko,
radujte se nad njo, vsi, ki jo ljubite,
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uživajte z njo veselje vsi, ki žalujete nad njo,
da se nasesate in nasitite iz prsi njenih tolažb,
da se nasrkate in okrepite iz naročja njene slave.
Kajti tako govorí Gospod:
»Glej, napeljal bom k njej mir kakor reko,
slavo narodov kakor poplavljajoč hudournik,
iz katerega boste pili.
V naročju vas bodo nosili,
na kolenih ljubkovali.
Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil,
v Jeruzalemu boste potolaženi.
Videli boste in vaše srce se bo veselilo,
vaše kosti bodo brstele kakor trava.
Gospodova roka bo očitna na njegovih služabnikih.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 66,1-3a.4-7a.16.20 (R 1)
Odpev: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.
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Vzklikajte Bogu vsi na zemlji,
pojte slavo njegovemu imenu,
slavite ga s hvalnico.
Recite Bogu: »Kako veličastna so tvoja dela!« Odpev.
»Vsa zemlja pada pred teboj na kolena,
prepevajo ti, prepevajo tvojemu imenu.«
Pridite in poglejte Božja dejanja,
čudovite reči je stóril človeškim otrokom.
Odpev: Vzklikajte Bogu vsi na zemlji.
Rdeče morje je spreménil v kopno,
po suhem so šli čez reko Jordan;
veseliti se hočemo njegove mogočnosti,
s svojo silnostjo vlada na veke. Odpev.
Pridite, poslušajte, vi vsi, ki se Boga bojite,
pripovedovati hočem, kaj je stóril moji duši.
Slavljen bodi Bog, ki ni zavrgel moje molitve
in mi ni odtegnil svoje dobrote. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je zaznamoval Pavla
Gal 6,14-18
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom.
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Bratje in sestre,
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.
Kajti niti obreza nič ne velja niti neobreza,
ampak nova stvaritev.
Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu,
naj bosta mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom.
Odslej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti;
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jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu.
Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa
naj bo z vašim duhom, bratje! Amen.
To je Božja beseda.

Aleluja

Kol 3,15a.16a

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

Evangelij: Kristusovi učenci prinašajo mir
Lk 10,1-12.17-20
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset
in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj,
kamor je sam nameraval.
Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal
in spotoma nikogar ne pozdravljajte!
V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹
In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir;
če pa ne, se mir povrne k vam.
V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo,
kajti delavec je vreden svojega plačila.
Ne hodíte iz hiše v hišo.
V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo,
jejte, s čimer vam postrežejo.
Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:
›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹
V katero koli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo,
pojdite na njegove ulice in recíte:
›Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog,
otresamo na vas, vendar védite,
da se je približalo Božje kraljestvo.‹
Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor temu mestu.«
Dvainsedemdesetéri so se veseli vrnili in govorili:
»Gospod, celo hudi duhovi so nam pokorni v tvojem imenu.«
In rekel jim je:
»Gledal sem satana, ki je kakor blisk padel z neba.
Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone
ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo.
Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni,
ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Kristusovi učenci prinašajo mir
Lk 10,1-9
‡

Iz svetega evangelija po Luku.
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Tisti čas je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset
in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj,
kamor je sam nameraval.
Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.
Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal
in spotoma nikogar ne pozdravljajte!
V katero koli hišo pridete, recíte najprej: ›Mir tej hiši!‹
In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir;
če pa ne, se mir povrne k vam.
V tisti hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo,
kajti delavec je vreden svojega plačila.
Ne hodíte iz hiše v hišo.
V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo,
jejte, s čimer vam postrežejo.
Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:
›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹ «
Poslušali smo Kristusov evangelij.

15. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božja zapoved je vsakemu blizu
5 Mz 30,10-14
Berilo iz pete Mojzesove knjige.
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Mojzes je govoril ljudstvu:
»Poslušaj glas Gospoda, svojega Boga,
in izpolnjuj njegove zapovedi in zakóne,
zapisane v tej knjigi postave;
z vsem srcem in vso dušo se povrni h Gospodu, svojemu Bogu.
Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem,
zate ni pretežka in ti ni predaleč.
Ni na nebu, da bi mogel reči:
›Kdo se bo za nas povzpel v nebesa,
da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolníti?‹
Tudi ni ónkraj mórja, da bi mogel reči:
›Kdo se bo za nas odpravil čez morje,
da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo bomo mogli izpolniti?‹
Kajti prav blizu tebe je beseda,
v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom

Ps 69,14.17.30-31.33-34.36ab.37 (R prim. 33)
Odpev: Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.
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Gospod, svojo molitev naslavljam nate,
v času, ko boš ti hôtel, o Bog, mi pomagaj.
Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota,
v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni! Odpev.
Nesrečen sem in prenašam bolečine,
tvoja pomoč, o Bog, naj me povzdigne.
Hvalil bom Božje ime s pesmijo,
poveličeval ga bom z zahvalo.
Odpev: Iščite Gospoda in oživelo bo vaše srce.
Ponižni to vidijo in se veselijo;
naj oživi srce vseh vas, ki iščete Gospoda.
Zakaj Bog posluša uboge,
ne zaničuje svojega ljudstva v okovih. Odpev.
Zakaj Bog bo rešil Síon in pozidal mesta Judove dežele,
da bodo v njih prebivali in jih dedováli.
Zarod njegovih služabnikov bo podedovál deželo,
tisti, ki ljubijo njegovo ime, bodo v njej prebivali. Odpev.

ali: Ps 19,8-11 (R 8a)
Odpev: Gospodova postava je popolna, poživlja dušo.
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Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodovi ukazi so pravi, razveseljujejo sŕca;
Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Odpev.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.
Bolj kakor zlato so zaželene, bolj kakor čistega zlata obilje;
bolj kakor med so sladke, bolj kakor med iz satovja. Odpev.

Drugo berilo: Bog nam je blizu v Kristusu
Kol 1,15-20
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.
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Kristus Jezus je podoba nevidnega Boga,
prvorojenec vsega stvarstva;
v njem je namreč bilo ustvarjeno
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vidne in nevidne stvari,
tako prestóli kakor gospostva,
tako vladarstva kakor oblasti.
Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
On je obstajal pred vsemi stvarmi
in v njem je utemeljeno vse
in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi,

19

20

tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.
Bog je namreč hôtel,
da se je v njem naselila vsa polnost
in da je po njem s seboj spravil vse stvarstvo.
S krvjo njegovega križa je namreč pomíril,
kar je na zemlji in kar je v nebesih.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

prim. Jn 6,63c.68c

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

Evangelij: Kdo je moj bližnji?
Lk 10,25-37
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je vstal neki učitelj postave,
in da bi Jezusa preizkušal, mu je rekel:
»Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?«
Rekel mu je:
»Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?«
Ta je odgovóril:
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem,
in svojega bližnjega kakor samega sebe.«
»Prav si odgovóril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«
Ta pa je hôtel sebe opravičiti in je rekel Jezusu:
»In kdo je moj bližnji?«
Jezus je odgovóril:
»Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jęriho
in je padel med razbojnike.
Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli.
Primerilo pa se je,
da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik;
videl ga je in šel po drugi strani mimo.
Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl,
šel po drugi strani mimo.
Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju.
Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil.
Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal.
Posádil ga je na svoje živinče,
ga peljal v gostišče in poskrbel zanj.
Naslednji dan je vzel dva denarija,
ju dal gostilničarju in rekel:
›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil,
ti bom nazaj grede povrnil.‹
Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu,
ki je padel med razbojnike?«
Óni je dejal:
»Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.«
In Jezus mu je rekel:

»Pojdi in tudi ti tako delaj!«
Kristusov evangelij.

16. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Abraham povabi Boga
1 Mz 18,1-10a
Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Tiste dni se je Gospod prikazal Abrahamu
pri Mámrejevih hrastih,
ko je ob dnevni vročini sedël pred vhodom v šotor.
Povzdignil je oči, pogledal in glej,
pred njim so stali trije možje.
Ko jih je zagledal,
jim je stekel naproti od vhoda v šotor
in se jim priklônil do tal.
Rekel je:
»Moj gospod, če sem našel naklonjenost v tvojih očeh,
nikar ne hôdi mimo svojega služabnika!
Naj prinesejo malo vode, da si umijete noge.
Potem se spočijte pod drevesom!
Jaz pa prinesem kos kruha, da se okrepčate,
potem pa lahko greste naprej.
Čemu bi sicer prišli mimo svojega služabnika!«
Rekli so:
»Stôri, kakor si rekel!«
Abraham je pohítel v šotor k Sari in rekel:
»Hitro vzemi tri merice boljše moke,
zamesi jo in speci kolače!«
Potem je Abraham tekel k živini.
Vzel je mlado in lepo tele in ga dal hlapcu;
ta ga je hitro pripravil.
Vzel je masla in mleka ter tele, ki ga je bil pripravil,
in vse to položil prednje.
Stal je pri njih pod drevesom, ko so jedli.
Rekli so mu:
»Kje je tvoja žena Sara?«
Rekel je:
»Glejte, v šotoru.«
Pa je rekel:
»Čez leto dni se bom vrnil k tebi in glej,
tvoja žena Sara bo imela sina.«
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Odpev: Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?
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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.
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.
Kdor svojega denarja ne posoja na obresti
in zoper nedolžnega ne sprejema darila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke. Odpev.

Drugo berilo: Pavel oznanja Kristusovo skrivnost
Kol 1,24-28
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.
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Bratje in sestre,
zdaj se veselim, ko trpim za vas
ter s svoje strani dopolnjujem v svojem telesu,
kar primanjkuje Kristusovim bridkostim,
in to v korist njegovemu telesu, ki je Cerkev.
Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil,
da izpolnim Božjo besedo,
skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi
in se je zdaj razodela njegovim svetim.
Njim je Bog hôtel oznaníti,
kako bogata je slava te skrivnosti med pogani,
namreč Kristus v vas, upanje slave.
Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo
in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo,
da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu.
Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Blagor njim, ki z lepim in dobrim srcem
Božjo besedo ohranijo
ter v stanovitnosti obrodijo sad. Aleluja.

Evangelij: Marta sprejme Jezusa
Lk 10,38-42
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus prišel v neko vas
in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo.
Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija.
Ta je sedla h Gospodovim nogam

prim. Lk 8,15
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in poslušala njegovo besedo,
Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla:
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči?
Reci ji vendar, naj mi pomaga!«
Gospod ji je odgovóril:
»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari,
a le eno je potrebno.
Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«
To je Kristusov evangelij.

17. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Abraham vztrajno prosi za grešno Sodomo
1 Mz 18,20-32
Berilo iz prve Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel:
»Vpitje iz Sódome in Gomóre je res silno
in njihov greh je izredno težak.
Stopil bom dol, da vidim,
ali so res počeli vse tisto,
o čemer govorí vpitje, ki prihaja do mene, ali ne.
Zvedeti hočem.«
Moža sta se obrnila in odšla proti Sódomi,
Abraham pa je še stal pred Gospodom.
Abraham je pristopil in rekel:
»Ali boš res pokončal pravičnega s krivičnim vred?
Mogoče je v mestu petdeset pravičnih ljudi.
Ali boš tudi té pokončal in ne boš prizanesel kraju
zaradi petdesetih pravičnih, ki so v njem?
Naj ti ne pride na misel, da bi ti stóril kaj takega,
da bi pobil pravičnega s krivičnim vred,
da bi se enako zgodilo pravičnim kakor krivičnim!
Naj ti ne pride na misel!
Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično?«
Gospod je rekel:
»Če najdem v Sódomi petdeset pravičnih med meščani,
bom prizanesel vsemu kraju zaradi njih.«
Abraham pa je rekel:
»Glej, jaz, ki sem prah in pepel,
sem si dovôlil govoriti z Gospodom.
Mogoče jih petdesetim pravičnim manjka pet,
ali boš zaradi teh petih uničil vse mesto?«
Rekel je:
»Ne bom ga uničil, če jih tam najdem petinštirideset.«
Pa je spet spregovóril in mu rekel:
»Mogoče se jih tam najde štirideset.«
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Odgovóril je:
»Ne bom stóril tega zaradi teh štiridesetih.«
Pa je rekel:
»Naj se Gospod ne jezí, če govorim;
mogoče se jih tam najde trideset.«
Rekel je:
»Ne bom stóril tega, če jih najdem trideset.«
Rekel je:
»Glej, dovolil sem si govoriti z Gospodom;
mogoče se jih tam najde dvajset.«
Rekel je:
»Ne bom jih uničil zaradi teh dvajsetih.«
Abraham je rekel:
»Naj se Gospod ne jezi, če spregovorim še tokrat:
Mogoče se jih tam najde deset.«
Odgovóril je:
»Ne bom jih uničil zaradi teh desetih.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 138,1-3.6-8 (R 3a)
Odpev: Gospod, na dan, ko sem klical, si me uslišal.
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Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu. Odpev.
Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši. Odpev.
Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,
ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Če hodim sredi stiske,
me ohranjaš pri življenju. Odpev.
Zoper jezo mojih sovražnikov me varuje tvoja desnica.
Gospod, ti dokončaj moje delo.
Tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi.
Odpev: Gospod, na dan, ko sem klical, si me uslišal.

Drugo berilo: Kristus nam je dal novo življenje
Kol 2,12-14
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.
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Bratje in sestre,
s krstom ste bili pokopani skupaj s Kristusom,
v njem ste bili tudi obujęni
po veri v delovanje Boga, ki ga je obúdil od mrtvih.
Skupaj z njim je ožívil tudi vas,
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ko ste bili mrtvi zaradi grehov
in zaradi neobrezanosti svojega telesa.
Odpústil nam je vse grehe
in izbrisal zadólžnico,
ki se je s svojimi določbami glasila proti nam.
Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ.
To je Božja beseda.

Aleluja
Aleluja. Prejeli ste duha posinovljenja,
v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Aleluja.

Evangelij: Jezus obljublja uslišanje vztrajne molitve
Lk 11,1-13
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Nekoč je Jezus na nekem kraju molil.
Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal:
»Gospod, naúči nas moliti,
kakor je tudi Janez naúčil svoje učence.«
Rekel jim je:
»Kadar mólite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
Naš vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne
in odpústi nam naše grehe,
saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan,
in ne daj, da pademo v skušnjavo!«
In rekel jim je:
»Kdo izmed vas, ki ima prijatelja,
bo prišel opolnoči k njemu in mu rekel:
›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha,
kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj
in mu nimam s čim postreči,‹
in mu bo oni znotraj odgovóril:
›Ne nadleguj me!
Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v postelji,
ne morem vstati in ti dati.‹
Povem vam:
Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj,
bo vstal zaradi njegove nadležnosti
in mu dal, kolikor potrebuje.
Tudi jaz vam pravim:
Prosíte in vam bo dano!
Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo odprlo!
Kajti vsak, kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka, se mu bo odprlo.

Rim 8,15bc
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Ali je med vami oče,
ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo?
Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce?
Če torej vi, ki ste hudobni,
znate dajati svojim otrokom dobre darove,
koliko bolj bo nebeški Oče
dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

18. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bogastvo je minljivo
Prd 1,2; 2,21-23
Berilo iz knjige Pridigarja.
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»Nečimrnost čez nečimrnost,« pravi Pridigar,
»nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost!«
Kar si namreč kdo pridobi
s trudom, z modrostjo, z znanjem in spretnostjo,
to zapusti v delež človeku, ki se ni trudil za to;
tudi to je nečimrnost in velika nadloga.
Kaj koristi človeku ves njegov trud
in prizadevanje njegovega srca,
s katerim se muči pod soncem?
Da, vsi njegovi dnevi so bolečina,
njegovo opravilo je žalost,
še ponoči njegovo srce ne počiva:
tudi to je nečimrnost.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 90,3-6.12-14.17 (R prim. 1)
Odpev: Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda.
3

4

5

6

12

13

Ti storiš, da se človek vrača v prah
in govoriš: »Vrnite se, človeški sinovi.«
Zakaj v tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil, kakor nočna straža. Odpev.
Razblinijo se kakor sanje v jutru.
Kakor trava so, ki hitro požene:
zjutraj vzcvete in poganja,
zvečer ovene in usahne. Odpev.
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.
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Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje dneve.
Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami!
Delo naših rok utŕdi nad nami! Odpev.

Drugo berilo: Prizadevajmo si za novo življenje
Kol 3,1-5.9-11
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.
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Bratje in sestre,
če ste torej 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.
Zato omrtvíte v sebi to, kar teži k zemlji:
nečistovanje, pohotnost, strastnost,
hudobno poželenje in pohlepnost, ki je isto kot malikovanje.
Ne lážite drug drugemu,
saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred
in oblekli novega, ki se prenavlja po podobi svojega Stvarnika,
da bi ga spoznal.
Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda,
ne obrezanega ne neobrezanega,
ne barbára ne Skita, ne sužnja ne svobodnega,
ampak je vse in v vseh Kristus.
Poslušali smo Božjo besedo.

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

Evangelij: Jezus svari pred lakomnostjo
Lk 12,13-21
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu:
»Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.«
On pa mu je rekel:
»Človek, kdo me je postavil nad vaju za sodnika
ali delivca dediščine?«
In rekel jim je:
»Pazíte in várujte se vsake pohlepnosti,
kajti človekovo življenje ni v premoženju,
četudi ga ima kdo obilo.«
Povedal jim je priliko:
»Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo,
zato je v sebi razmišljal:

Mt 5,3
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›Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹
Rekel je: ›Tole bom stóril.
Podrl bom svoje kašče in zgrádil večje.
Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine.
Tedaj bom rekel svoji duši:
Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za mnogo let.
Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹
Bog pa mu je rekel:
›Neumnež! To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe,
in kar si spravil, čigavo bo?‹
Tako je s človekom, ki si nabira zaklade,
ni pa bogat pred Bogom.«
Kristusov evangelij.

19. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božja dela kličejo k zaupanju
Mdr 18,6-9
Berilo iz Knjige modrosti.
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Za tisto noč osvoboditve so naši očaki zvedeli vnaprej,
da bi zanesljivo vedeli, katerim prisegam so verjeli,
in se tako opogumili.
Tvoje ljudstvo je pričakovalo rešitev za pravične
in pogubo za sovražnike.
S čimer si namreč nasprotnike kaznoval,
si proslavil nas, ko si nas poklical k sebi.
Sveti otroci dobrih so na skrivaj žrtvovali
in složno izražali zvestobo Božji postavi,
da bi bili sveti enako deležni dobrin in nevarnosti,
ter so že vnaprej prepevali hvalnice očetov.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 33,1.12.18-20.22 (R 12a)
Odpev: Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.
1

12

18

19

Vriskajte, pravični, v Gospodu,
iskrenim se spodobi, da ga hvalijo;
Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda,
ljudstvu, ki si ga je izbral za dediščino. 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.
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Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate.
Odpev: Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.

Drugo berilo: Pravični so vedno Bogu zaupali
Heb 11,1-2.8-19
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
vera je temelj tistega, v kar upamo,
zagotovilo tistega, česar ne vidimo.
Zaradi nje so namreč stari dosegli priznanje.
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 veroval, se je prisělil v obljubljeno deželo kot tujec
in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube,
prebival v šotorih.
Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje
in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.
Ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je dobila moč,
da je kljub starosti spočela,
saj je bila prepričana, da je zvest tisti, 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.
V veri so pomrli vsi ti.
Niso doživeli izpolnitve obljub,
vendar so jih iz daljave gledali, pozdravljali in priznavali,
da so na zemlji tujci in priseljenci.
Tisti pa, ki takó govorijo, razodevajo, da domovino iščejo.
Ko bi imeli v mislih tisto domovino, iz katere so prišli,
bi imeli priložnost, da se vrnejo.
Tako pa so hrepeneli po boljši, po nebeški.
Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov Bog,
saj jim je pripravil mesto.
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.

KRAJŠA OBLIKA DRUGEGA BERILA: Pravični so vedno Bogu zaupali
Heb 11,1-2.8-12
Berilo iz pisma Hebrejcem.
Bratje in sestre,
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vera je temelj tistega, v kar upamo,
zagotovilo tistega, česar ne vidimo.
Zaradi nje so namreč stari dosegli priznanje.
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 veroval, se je prisęlil v obljubljeno deželo kot tujec
in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube,
prebival v šotorih.
Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje
in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.
Ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je dobila moč,
da je kljub starosti spočela,
saj je bila prepričana, da je zvest tisti, 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.
Božja beseda.

Aleluja

Mt 24,42a.44

Aleluja. Čujte in bodite pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Aleluja.

Evangelij: Vedno moramo biti pripravljeni
Lk 12,32-48
‡
32

33

34
35
36

37

38

39

40

41

Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ne boj se, mala čreda,
kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo.
Prodajte svoje premoženje in dajte vbogajme.
Naredite si mošnje, ki ne ostarijo,
neizčrpen zaklad v nebesih,
kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda.
Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.
Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane,
vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo,
kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe,
da mu odprejo takoj, ko pride in potrka.
Blagor tistim služabnikom,
ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne!
Resnično, povem vam:
Opasal se bo in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel.
In če pride ob drugi ali tretji nočni straži
in jih najde takó, blagor jim!
Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel,
ob kateri uri pride tat,
ne bi pústil vlomiti v svojo hišo.
Tudi vi bodite pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
Peter je rekel:

»Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?«
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Gospod je dejal:
»Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik,
ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad,
da ji odmeri hrano ob pravem času?
Blagor tistemu služabniku,
ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela!
Resnično, povem vam:
Čez vse svoje premoženje ga bo postavil.
Če pa ta služabnik reče v svojem srcu:
›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹
in začne pretepati hlapce in dekle,
pojedati, popivati in se upijanjati,
bo gospodar tega služabnika prišel
ob dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve;
presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki.
Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja,
a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen.
Tisti pa, ki je ne spozna
in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen.
Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo,
in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali.«
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Vedno moramo biti pripravljeni
Lk 12,35-40
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane,
vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo,
kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe,
da mu odprejo takoj, ko pride in potrka.
Blagor tistim služabnikom,
ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne!
Resnično, povem vam:
Opasal se bo in jih posádil za mizo.
Pristopil bo in jim stregel.
In če pride ob drugi ali tretji nočni straži
in jih najde takó, blagor jim!
Védite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat,
ne bi pústil vlomiti v svojo hišo.
Tudi vi bodite pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
To je Kristusov evangelij.

20. NAVADNA NEDELJA

Prvo berilo: Preroka Jeremija ne poslušajo vsi
Jer 38,4-6.8-10
Berilo iz knjige preroka Jeremija.
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Tiste dni so višji uradniki rekli kralju:
»Tega človeka, Jeremija, je treba usmrtiti,
ker slabí roke vojakov, ki so še ostali v tem mestu,
in vseh ljudi, ko jim govorí take besede.
Saj ta človek ne išče blaginje za to ljudstvo, ampak nesrečo.«
Kralj Sedekíja je rekel:
»Glejte, v vaših rokah je.
Kralj vam ne more ničesar odreči.«
Vzeli so torej Jeremija
in ga vrgli v kapníco králjevega sina Malkijája,
ki je bila v stražnem dvoru.
Spustili so ga vanjo po vrveh.
V kapníci pa ni bilo vode, temveč blato;
tako se je Jeremija pogreznil v blato.
Ébed Méleh iz kraljéve hiše je šel in rekel kralju,
ki se je mudil pri Benjaminovih vratih:
»Moj gospod kralj, grdo so ravnali ti možje v vsem,
kar so storili s prerokom Jeremijem, ko so ga vrgli v kapníco,
da bo tam umrl za lakoto, saj v mestu ni več kruha.«
Tedaj je kralj ukazal Kušíjcu Ébed Mélehu, rekoč:
»Vzemi od tod s seboj trideset mož
in potegni preroka Jeremija iz kapníce, preden umre.«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 40,2-4.18 (R 14b)
Odpev: Gospod, hiti mi pomagat!
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Trdno sem upal v Gospoda,
sklônil se je k meni in uslišal moje klicanje.
Potegnil me je iz pogubne jame, iz blatnega močvirja,
moje noge postavil na skalo, utŕdil moje korake. Odpev.
V usta mi je polóžil novo pesem,
hvalnico našemu Bogu.
Mnogi bodo to videli in se bali,
zaupali bodo v Gospoda. Odpev.
Jaz pa sem siromak in revež,
toda Gospod bo mislil name.
Ti si moja pomoč in moj rešitelj,
moj Bog, nikar se ne mudi. Odpev.

Drugo berilo: Potrpežljiva vztrajnost je vsem potrebna
Heb 12,1-4
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev,
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tudi mi odstranímo vsakršno breme in greh,
ki nas zlahka zapelje,
ter vztrajno tecímo v tekmi, ki nas čaka.
Uprimo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere.
Zaradi veselja, ki ga je čakalo, si je nalóžil križ,
preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola.
Pomislite vendar nanj,
ki je od grešnikov pretrpél tolikšno nasprotovanje,
da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali.
Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh.
To je Božja beseda.

Aleluja

Jn 10,27

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

Evangelij: Za Jezusa se je treba odločiti
Lk 12,49-53
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo,
in kako želim, da bi se že razplamtel!
Moram pa prejeti krst
in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni!
Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir?
Ne, vam rečem, ampak razdeljenost.
Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih:
trije proti dvema in dva proti trem;
razdelili se bodo:
Oče proti sinu in sin proti očetu;
mati proti hčeri in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

21. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog kliče in rešuje iz vseh narodov
Iz 66,18-21
Berilo iz knjige preroka Izaija.
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To govorí Gospod:
»Jaz poznam njihova dela in njihove misli,
prišel bom, da zberem vse narode in jezike.
Prišli bodo in gledali moje veličastvo.
Polóžil bom nanje znamenje
in tiste, ki bodo ubežali, bom poslal k narodom:
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v Taršíš, Pul in Lud, ki napenjajo loke,
v Tubál in Javán, na oddaljena obrežja,
ki še niso slišala mojega oznanila,
ne videla mojega veličastva,
in oznanili bodo moje veličastvo med narodi.
In pripeljali bodo vse vaše brate
izmed vseh narodov v dar Gospodu,
na konjih, na vozéh, na nosilnicah,
na mezgih in na dromedárjih,
na mojo sveto goro v Jeruzalem,« govorí Gospod,
»kakor prinašajo Izraelovi sinovi jedilno daritev
v čisti posodi v Gospodovo hišo.
Nekatere izmed njih bom vzel za duhovnike, za levite,«
govorí Gospod.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 117,1-2 (R Mr 16,15)
Odpev: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!
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Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva. Odpev.

2

Zakaj silna je nad nami njegova dobrota,
Gospodova zvestoba traja na veke. Odpev.

Drugo berilo: Bog nas očiščuje s trpljenjem
Heb 12,5-7.11-13
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
pozabili ste na spodbudo, ki vam govorí kakor sinovom:
›Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje
in ne omaguj, kadar te graja.
Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja,
in tepe vsakega sina, katerega priznava.‹
Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi.
Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal?
Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno,
ampak bridko.
Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti.
Zato zravnajte onemôgle roke in klécava kolena.
Za svoje noge napravite ravne steze,
da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

Jn 14,6

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod,

nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Evangelij: Jezus je odrešenik vseh ljudi
Lk 13,22-30
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem
šel skozi mesta in vasi in učil.
Tedaj mu je nekdo rekel:
»Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.
Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj.
Začeli boste trkati na vrata in govoriti:
›Gospod, odpri nam!‹
Pa vam bo odvrnil:
›Ne vem, od kod ste.‹
Tedaj mu boste začeli govoriti:
›S teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil,‹
toda rekel vam bo:
›Ne vem, od kod ste.
Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico!‹
Tam bo jok in škripanje z zobmi,
ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba
in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven.
Prišli pa bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga
in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu.
In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«
Kristusov evangelij.

22. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Ponižni je velik pred Bogom
Sir 3,17-18.20.28-29
Berilo iz Sirahove knjige.
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Otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti,
potem boš priljubljen pri ljudeh, ki so Bogu po volji.
Čim večji si, tem bolj bodi ponižen,
potem boš našel milost pri Gospodu.
Zakaj silna je Gospodova moč,
zato ga ponižni poveličujejo.
Za naduteževo rano ni zdravila,
v njej se je namreč zakoreninila zel hudobije.
Srce pametnega pa bo premišljalo modre izreke

in uho poslušalca je želja modrega.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 68,4-7b.10-11 (R prim. 11b)
Odpev: V svoji dobroti, o Bog, si pripravil dom ubožcu.
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Pravični se veselijo in vriskajo,
pred Bogom poskakujejo od veselja.
Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu,
vriskajte pred njegovim obličjem. Odpev.
Oče je sirotam in varuh vdovam,
Bog prebiva v svojem svetem bivališču.
Bog pripravlja dom zapuščenim,
odpira ujétnikom vrata v srečo. Odpev.
Ti, o Bog, daješ, da obilno dežuje,
tvoja dediščina se je izčrpala, a ti si jo utŕdil.
Tvoja čreda je v njej prebivala,
v svoji dobroti, o Bog, si jo pripravil ubožcu. Odpev.

Drugo berilo: Kristjani smo Bogu blizu
Heb 12,18-19.22-24
Berilo iz pisma Hebrejcem.
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Bratje in sestre,
niste se približali kakšni otipljivi stvari,
plamenečemu ognju, mraku, temí, viharju,
ne donenju trobente ne glasu besed.
Tisti, ki so ga poslušali, so prosili,
naj jim ne bi bilo več treba poslušati besede.
Vi ste se približali gori Síonu in mestu živega Boga,
nebeškemu Jeruzalemu, angelom brez števila
in občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih,
in Bogu, sodniku vseh,
in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost,
in srédniku nove zaveze Jezusu
in kŕvi kropljenja, ki glasneje govorí kakor Abelova.
Božja beseda.

Aleluja

Mt 11,29ab

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

Evangelij: Kdor se ponižuje, bo povišan
Lk 14,1.7-14
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Ko je Jezus v soboto prišel na obed
v hišo nekega prvaka med farizeji,
so ga ti opazovali.
Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže,
je povabljenim povedal priliko.
Govóril jim je:
»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto,
ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe,
pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel:
›Daj prostor temu!‹
Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto.
Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto,
da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride:
›Prijatelj, pomakni se više!‹
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi;
kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Tistemu, ki ga je povabil, pa je govóril:
»Kadar prirejaš kosilo ali večerjo,
ne vabi ne prijateljev ne bratov
ne sorodnikov ne bogatih sosedov,
da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo.
Nasprotno, kadar prirejaš gostijo,
povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe,
in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti;
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«
To je Kristusov evangelij.

23. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božji sklepi so nedoumljivi
Mdr 9,13-18b
Berilo iz Knjige modrosti.
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Kateri človek sploh more spoznati Božjo voljo?
Kdo more razločiti, kaj hoče Gospod?
Misli umrljivih so namreč bojazljive,
naše sodbe nestanovitne,
kajti minljivo telo tlači dušo,
zemski šotor utesnjuje zaskrbljeni um.
Saj komaj dojemamo, kar je na zemlji,
težko najdemo, kar imamo v rokah.
Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem?
Kdo bi spoznal tvojo voljo, ko bi ne bil ti dal modrosti,
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ko ne bi bil z višav poslal svojega svetega Duha?
Tako pa so zemljanom pota izravnana
in ljudje so poučeni o tem, kaj ti je po volji,
po modrosti so bili rešeni.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 90,3-6.12-14.17 (R prim. 1)
Odpev: Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda.
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Ti storiš, da se človek vrača v prah
in govoriš: »Vrnite se, človeški sinovi.«
Zakaj v tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil, kakor nočna straža. Odpev.
Razblinijo se kakor sanje v jutru.
Kakor trava so, ki hitro požene:
zjutraj vzcvete in poganja,
zvečer ovene in usahne. Odpev.
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: Gospod, ti si naše pribežališče od roda do roda.
Zjutraj nas nasiti s svojo dobroto,
da bomo vriskali in se veselili vse svoje dneve.
Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami!
Delo naših rok utrdi nad nami! Odpev.

Drugo berilo: Kristjan sprejme sužnja za brata
Flm 9b-10.12-17
Berilo iz pisma apostola Pavla Filémonu.
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Dragi Filémon,
Pavel, starec, zdajle tudi jetnik Kristusa Jezusa,
te v imenu ljubezni prosim za svojega otroka,
ki sem ga rodil v verigah, za Onézima.
Pošiljam nazaj k tebi njega, svoje srce.
Sicer bi ga bil rad zadŕžal pri sebi,
da bi mi stregel namesto tebe,
ko sem vklenjen zaradi evangelija.
Vendar nisem hôtel storiti ničesar brez tvojega soglasja,
da bi tvoje dobro delo ne bilo videti nekako prisiljeno,
ampak prostovoljno.
Morda je bil zato za kratek čas ločen od tebe,
da bi ga spet pridóbil za zmeraj,
in sicer ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata,
ki je nadvse ljub najprej meni, še toliko bolj pa tebi,
tako kot človek kakor tudi v Gospodu.
Če me imaš torej za družabnika, ga sprejmi kakor mene.

To je Božja beseda.

Aleluja

Ps 119,135

Aleluja. Razjásni svoj obraz nad svojim služabnikom,
úči me svojih zakonov. Aleluja.

Evangelij: Odpoved prinaša svobodo
Lk 14,25-33
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice.
Obrnil se je in jim rekel:
»Če kdo pride k meni in ne zavrača
svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester
in celo svojega življenja,
ne more biti moj učenec.
Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec.
Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp,
prej ne séde in ne preračuna stroškov,
ali ima dovolj, da ga bo dokončal?
Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj,
zidave pa ne more dokončati;
in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati
in bi govorili:
›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹
Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju,
ne bo prej sédel in se posvetoval,
ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu,
ki prihaja nadenj z dvajset tisoči?
Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč,
in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.
Takó torej nobeden izmed vas,
ki se ne odpove vsemu, kar ima,
ne more biti moj učenec.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

24. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Mojzes izprosi Božje odpuščanje
2 Mz 32,7-11.13-14
Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu:
»Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo,
ki si ga izpěljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo.
Hitro so zašli s poti, ki sem jim jo zapovedal;
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dali so si uliti tele, se mu priklanjali, mu darovali in rekli:
›To so tvoji bogovi, Izrael,
ki so te izpeljali iz egiptovske dežele!‹ «
In Gospod je rekel Mojzesu:
»Videl sem to ljudstvo: to je trdovratno ljudstvo.
Zdaj me pústi,
da se vname moja jeza proti njim in jih pokončam,
tebe pa napravim za velik narod!«
Mojzes pa je tolažil obličje Gospoda, svojega Boga, in je rekel:
»Zakaj, Gospod, se vnema tvoja jeza proti tvojemu ljudstvu,
ki si ga izpęljal iz egiptovske dežele
z veliko močjo in z močno roko?
Spomni se svojih služabnikov Abrahama, Izaka in Izraela,
ki si jim prisegel pri sebi in jim govóril:
›Namnožil bom vaše potomstvo,
da jih bo, kolikor je zvezd na nebu,
in vso to deželo, ki sem jo obljubil,
bom dal vašim potomcem,
da jo prejmejo v večno posest.‹ «
Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi hudega,
o katerem je govóril, da bi ga stóril svojemu ljudstvu.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 51,3-4.12-13.17.19 (R prim. Lk 15,18)
Odpev: Vstal bom in šel k Očetu.
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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.
Gospod, odpri moje ustnice,
da bom oznanjal tvojo hvalo.
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev,
skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. Odpev.

Drugo berilo: Kristus je prišel reševat grešnike
1 Tim 1,12-17
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timóteju.
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Dragi Timótej,
hvaležen sem našemu Gospodu Kristusu Jezusu,
ki mi je dal moč.
S tem da me je postavil v službo,
me je namreč imel za vrednega zaupanja,
čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež.
Vendar se me je usmilil,
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ker sem delal v neveri, iz nevednosti.
In milost našega Gospoda je bila izredno bogata,
z njo pa v Kristusu Jezusu vera in ljubezen.
Zanesljiva je tale beseda in vredna,
da jo vsi sprejmejo:
Kristus Jezus je zato prišel v svet,
da bi rešil grešnike,
med temi pa sem prvi jaz.
Usmilil se me je zato,
da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal
vso potrpežljivost za zgled tistim,
ki bodo verovali vanj -- za večno življenje.
Kralju vekov pa, neminljivemu in nevidnemu,
edinemu Bogu, čast in slava na veke vekov.
Amen.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

2 Kor 5,19

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

Evangelij: Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov
Lk 15,1-32
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki,
da bi ga poslušali.
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili:
»Ta sprejema grešnike in jé z njimi.«
Tedaj jim je povedal tole priliko:
»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih,
ne pusti devetindevetdesetih v puščavi
in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.
Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče:
›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹
Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom,
ki se spreobrne,
kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi,
ki ne potrebujejo spreobrnjenja.
Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno drahmo,
ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče,
dokler je ne najde?
In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi:
›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹
Povem vam:
Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov
nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
In rekel je: »Neki človek je imel dva sina.
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Mlajši med njima je rekel očetu:
›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹
In razdélil jima je imetje.
Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj
in odpotoval v daljno deželo.
Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje.
Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota
in začel je trpeti pomanjkanje.
Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele,
ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje.
Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje,
pa mu jih nihče ni dal.
Šel je vase in dejal:
›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju,
jaz pa tukaj umiram od lakote.
Vstal bom in šel k očetu in mu rekel:
Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.
Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.
Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹
In vstal je ter šel k očetu.
Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil;
pritekel je, ga objel in poljubil.
Sin mu je rekel:
›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.
Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹
Oče pa je naróčil svojim služabnikom:
›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite!
Dajte mu prstan na roko in sandale na noge!
Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo!
Ta moj sin je bil namreč mrtev in je ožível;
bil je izgubljen in je najden.‹
In začeli so se veseliti.
Njegov starejši sin pa je bil na polju.
Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples.
Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal:
›Kaj pa to pomeni?‹
Ta mu je rekel:
›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele,
ker se mu je zdrav vrnil.‹
Razjézil se je in ni hôtel vstopiti.
Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal.
On pa je očetu odgovóril:
›Glej, toliko let ti služim
in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza,
pa mi še nikoli nisi dal kozliča,
da bi se poveselil s svojimi prijatelji.
Ko pa je prišel ta tvoj sin,
ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje,
si mu zaklal pitano tele.‹
On pa je rekel:
›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje.
Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba,
ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je ožível,
ker je bil izgubljen in je najden.‹ «

Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Veselje v nebesih zaradi spreobrnjenja grešnikov
Lk 15,1-10
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki,
da bi ga poslušali.
Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili:
»Ta sprejema grešnike in jé z njimi.«
Tedaj jim je povedal tole priliko:
»Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih,
ne pusti devetindevetdesetih v puščavi
in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel zadene na rame.
Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče:
›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹
Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom,
ki se spreobrne,
kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi,
ki ne potrebujejo spreobrnjenja.
Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno drahmo,
ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče,
dokler je ne najde?
In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi:
›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹
Povem vam:
Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov
nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
Kristusov evangelij.

25. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božja grožnja goljufom
Am 8,4-7
Berilo iz knjige preroka Amosa.
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Poslušajte vendar vi, ki teptate ubožca,
pokončujete reveže v deželi
in pravite:
»Kdaj bo že mimo mlaj, da bomo prodajali žito?
Kdaj bo mimo sobota, da bomo odprli žitnice;
da bomo zmanjšali mero, povečali uteži
in podtaknili varljivo tehtnico;
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da bomo za denar kupili siromake,
za par čevljev ubožca,
da bomo kot zrnje prodali tudi pleve?«
Gospod prisega pri Jakobovem ponosu:
»Nikoli ne bom pozabil vseh teh njihovih dejanj.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 113,1-2.4-8 (R 1a.7b)
Odpev: Hvalíte Gospoda, ker dviga slabotnega.
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Hvalíte, Gospodovi služabniki,
hvalíte ime Gospodovo.
Ime Gospodovo naj bo slávljeno
zdaj in na veke. Odpev.
Gospod je vzvišen nad vsemi narodi,
nad nebesa sega njegova slava.
Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi;
in gleda od zgoraj v nižave na nebesa in na zemljo? Odpev.
Iz prahu dvigne slabotnega,
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze,
med kneze svojega ljudstva. Odpev.

Drugo berilo: Moliti je treba za vse ljudi
1 Tim 2,1-8
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timóteju.
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Dragi Timótej,
predvsem te prosim:
prosíte, molíte, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi,
za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli
v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho.
To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku,
ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice.
Bog je namreč samo eden.
Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi,
človek Kristus Jezus,
on, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse,
v pričevanje ob svojem času.
Zato sem bil postavljen za glasnika in apostola
-- resnico govorim, ne lažem -za učitelja poganov v veri in resnici.
Vsekakor hočem, naj možje povsod molijo
in dvigajo svete roke brez jeze in prepira.
Božja beseda.

Aleluja

prim. 2 Kor 8,9

Aleluja. Jezus Kristus je bil bogat, pa je postal ubog,
da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Aleluja.

Evangelij: Izbira med Bogom in bogastvom
Lk 16,1-13
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus govóril svojim učencem:
»Žível je neki bogataš, ki je imel oskrbnika
in tega so mu zatožili,
da zapravlja njegovo premoženje.
Poklical ga je in mu rekel:
›Kaj slišim o tebi?
Podaj obračun o svojem gospodarjenju,
ker ne boš več mogel biti moj oskrbnik.‹
Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi:
›Kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo?
Kopáti ne morem, beračiti me je sram.
Vem, kaj bom stóril, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše,
ko me bo gospodar razrešil oskrbništva.‹
Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej.
In rekel je prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodarju?‹
Ta je rekel: ›Sto vrčev olja.‹
On pa mu je dejal:
›Vzemi svojo zadólžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.‹
Spet drugemu je rekel: ›Koliko si pa ti dolžan?‹
Rekel mu je: ›Sto mernikov žita.‹
Dejal mu je: ›Vzemi zadólžnico in zapiši: osemdeset.‹
In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika,
da je preudarno ravnal,
kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši
kakor sinovi luči.
Jaz pa vam pravim:
Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mámonom,
da vas sprejmejo v večna bivališča, ko mámon poide.
Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem,
kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.
Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom,
kdo vam bo zaupal resnično dobrino?
In če niste bili zvesti pri tujem,
kdo vam bo dal, kar je vaše?
Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema;
ali bo enega sovražil in drugega ljubil,
ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu in mámonu.«
To je Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Izbira med Bogom in bogastvom
Lk 16,10-13
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus govóril svojim učencem:
»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem,
kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.
Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom,
kdo vam bo zaupal resnično dobrino?
In če niste bili zvesti pri tujem,
kdo vam bo dal, kar je vaše?
Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema;
ali bo enega sovražil in drugega ljubil,
ali se bo enega dŕžal in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu in mámonu.«
To je Kristusov evangelij.

26. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Božja grožnja lahkomiselnim grešnikom
Am 6,1a.4-7
Berilo iz knjige preroka Amosa.
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Gorje vam, lahkomiselni na Síonu,
brezskrbneži na samaríjski gori!
Poležavajo na slonokoščenih posteljah
in se pretegujejo na svojih ležiščih,
jedo jagnjeta od drobnice in teleta iz hleva.
Derejo se ob brenkanju na harfe,
mislijo, da igrajo na glasbila kakor David.
Pijejo vino iz vrčev
in se mazilijo z izbranimi olji,
ne bolí pa jih Jožefov polom.
Zato bodo zdaj korakali na čelu izgnancev
in rezgetanje veseljakov bo utišano.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 146,6-10 (R 1)
Odpev: Hvali, moja duša, Gospoda.
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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.
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Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Síon, od roda do roda. Odpev.

Drugo berilo: Ohranimo zapovedi, dokler Kristus ne pride
1 Tim 6,11-16
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timóteju.
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Ti, Božji človek, si prizadevaj za pravičnost,
za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost.
Bojuj dober boj vere,
sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican
in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami.
Zapovedujem ti pred Bogom, ki vsem stvarem daje življenje,
in pred Kristusom Jezusom,
ki je pred Poncijem Pilatom dobro pričeval:
Ohrani zapoved, da boš brez madeža in brez graje
do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ob tem prihodu se bo ob svojem času
pokazal blaženi in edini vladar,
kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi,
ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči
in ga noben človek ni videl in ga ne more videti.
Njemu čast in večna oblast!
Amen.
To je Božja beseda.

Aleluja

2 Kor 8,9

Aleluja. Jezus Kristusa je bil bogat, pa je postal ubog,
da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Aleluja.

Evangelij: V večnosti ima vse drugačno vrednost
Lk 16,19-31
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus rekel farizejem:
»Žível je bogataš.
Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino
ter se dan na dan sijajno gostil.
Pri njegovih vratih pa je lęžal revež,
ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu.
Rad bi se najedel tega, kar je padalo z bogataševe mize,
pa so le psi prihajali in lizali njegove rane.
Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje.
Tudi bogataš je umrl in so ga pokopali.
In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči
in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju.
Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja,
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da pomóči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik,
kajti strašno trpim v tem plamenu.‹
Abraham mu je rekel:
›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro,
Lazar pa prav tako húdo;
zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš.
Vrh tega je med nami in vami velik prepad,
tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo,
pa tudi od tam se ne da priti k nam.‹
Nato mu je bogataš rekel:
›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta.
Imam namreč pet bratov;
naj jih posvarí, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹
Abraham mu je dejal:
›Imajo Mojzesa in preroke, té naj poslušajo!‹
Bogataš pa mu je odvrnil:
›Ne, oče Abraham,
temveč če pride kdo od mrtvih k njim, se bodo spreobrnili.‹
On pa mu je dejal: ›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov,
se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹ «
Poslušali smo Kristusov evangelij.

27. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Pravičnega rešuje vera
Hab 1,2-3; 2,2-4
Berilo iz knjige preroka Habakuka.
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Doklej, Gospod, bom klical na pomoč in ne boš poslušal,
vpil k tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal?
Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuješ stisko?
Pred menoj sta pustošenje in nasilje,
zato vstaja pritožba in se vzdiguje spor.
Gospod mi je odgovóril in rekel:
Zapiši videnje in vreži ga na plošče,
da bo z lahkoto prebral, kdor ga bo bral.
Kajti še je videnje za določen čas,
bliža se svoji izpolnitvi in ne vara.
Če odlaša, ga le čakaj,
kajti zagotovo pride, ne bo zamudilo.
Glej, če se kdo napihuje,
njegova duša ne bo trdna sama v sebi,
pravični pa bo v svoji veri žível.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 95,1-2.6-9 (R prim. 8)
Odpev: Danes svojih src ne zakrknite.
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Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu nasproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi. Odpev.
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko. Odpev.
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela. Odpev.

Drugo berilo: Vere se ne smemo sramovati
2 Tim 1,6-8.13-14
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.
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Dragi Timótej,
opominjam te, da znova razplameniš Božji milostni dar,
ki je v tebi po polaganju mojih rok.
Bog nam ni dal duha boječnosti,
temveč duha moči, ljubezni in razumnosti.
Nikar se torej ne sramuj pričevanja za našega Gospoda.
Pa tudi mene, ki sem zaradi njega jetnik, se ne sramuj,
ampak z menoj tŕpi za evangelij, oprt na Božjo moč.
Za vodilo imej besede zdravega nauka,
ki si ga slišal od mene, v veri in ljubezni do Kristusa Jezusa.
S Svetim Duhom, ki prebiva v nas,
varuj lepi zaklad, ki ti je bil zaupan.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja
Aleluja. Gospodova beseda ostane na veke.
To je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Evangelij: Prosímo za močno vero
Lk 17,5-10
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa jim je dejal:
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi:
›Izruj se s koreninami vred in se presádi v morje,‹
in bi vam bila pokorna.
Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase,
dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹
Mar mu ne bo rekel:
›Pripravi mi kaj za večerjo,

1 Pt 1,25
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prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem,
nato boš ti jedel in pil.‹
Se mar zahvaljuje služabniku, ker je narédil,
kar mu je bilo ukazano?
Tako tudi vi;
ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite:
›Nekoristni služabniki smo;
naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹ «
Kristusov evangelij.

28. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Hvaležnost poganskega uradnika
2 Kr 5,14-17
Berilo iz druge knjige kraljev.
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Tiste dni je Sirec Naamán šel
in se sedemkrat potópil v Jordanu,
po besedi božjega moža Elizěja.
In njegovo meso je spet postalo kakor meso majhnega dečka;
bil je očiščen svoje gobavosti.
Potem se je z vsem spremstvom vrnil k božjemu možu.
Ko je prišel, je stopil predenj in rekel:
»Zdaj vem, da na vsej zemlji ni Boga razen v Izraelu.
Sprejmi zdaj, prosim, darilo od svojega služabnika!«
Elizěj je rekel:
»Kakor živí Gospod, pred katerim stojim,
ničesar ne vzamem!«
In čeprav ga je silil, naj vzame, je odklônil.
Potem je Naamán rekel:
»Če ne, pa naj dajo tvojemu služabniku
tovor zemlje za dva mezga,
kajti tvoj služabnik ne bo več daroval žgalne in klavne daritve
nobenim drugim bogovom razen Gospodu.«
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 98,1-4 (R 2a)
Odpev: Gospod je dal spoznati svoje odrešenje.
1

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je stóril 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. Odpev.
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Vsi konci zemlje so videli,
kako naš Bog rešuje.
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte! Odpev.

Drugo berilo: S Kristusom bomo deležni slave
2 Tim 2,8-13
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.
8

9

10

11

12

13

Dragi Timótej,
spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih,
Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju.
Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec.
Vendar Božja beseda ni vklenjena.
Zato vse prenašam zaradi izvoljenih,
da bi tudi ti dosegli rešitev,
ki prihaja od Kristusa Jezusa, z večno slavo.
Zanesljiva je tale beseda:
Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli.
Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali.
Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatájil.
Če se mi izneverimo, on ostane zvest,
kajti sebe ne more zatajiti.
Božja beseda.

Aleluja

1Tes 5,18

Aleluja. V vsem se zahvaljujte:
kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Aleluja.

Evangelij: Pohvala hvaležnega ozdravljenca
Lk 17,11-19
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem,
je hodil med Samaríjo in Galilějo.
Ko je prispel v neko vas,
mu je prišlo naproti deset gobavih mož.
Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili:
»Jezus, Učenik, usmili se nas!«
Ko jih je zagledal, jim je rekel:
»Pojdite in pokažite se duhovnikom!«
In med potjo so bili ozdravljeni.
Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen,
se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga.
Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samariján.
Jezus pa je odgovóril:
»Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?
Ali ni bilo nobenega drugega,
da bi se vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?«
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In rekel mu je:
»Vstani in pojdi!
Tvoja vera te je rešila.«
To je Kristusov evangelij.

29. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Mojzes - zgled vztrajne molitve
2 Mz 17,8-13
Berilo iz druge Mojzesove knjige.
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Tiste dni je prišel Amálek in se je bojeval z Izraelom v Refidímu.
Mojzes je rekel Józuetu:
»Izberi može in spopadi se z Amálekom!
Jutri se bom postavil na vrh hriba z božjo palico v roki.«
Józue je stóril tako, kakor mu je naročil Mojzes,
da bi se bojeval z Amálekom.
Mojzes, Aron in Hur pa so stopili na vrh hriba.
Ko je Mojzes držal roke kvišku, je zmagoval Izrael,
ko pa jih je povesil, je zmagoval Amálek.
In Mojzesove roke so se utrudíle;
zato sta vzela kamen in mu ga podložila, da je sédel nanj.
Aron in Hur pa sta mu podpirala roke,
eden na eni, drugi na drugi strani.
Tako so njegove roke ostale trdne vse do sončnega zahoda.
In Józue je z ostrim mečem
premagal Amáleka in njegovo ljudstvo.
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 121,1-8 (R 2a)
Odpev: Moja pomoč prihaja od Gospoda.
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Svoje oči dvigam h gôram:
od kod bo prišla pomoč zame?
Moja pomoč prihaja od Gospoda,
ki je narédil nebo in zemljo. Odpev.
Ne bo dal, da bi tvoja noga omahovala,
tvoj varuh nikoli ne zadremlje.
Glej, Gospod ne zaspi in ne zadremlje,
on je Izraelov varuh.
Odpev: Moja pomoč prihaja od Gospoda.
Gospod je tvoj varuh, skrije te v svojo senco,
on stoji ob tvoji desnici.
Ne bo ti škodilo sonce podnevi,
ne luna ponoči. Odpev.
Gospod te bo varoval vsega hudega,
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varoval bo tvojo dušo.
Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje,
zdaj in na veke. Odpev.

Drugo berilo: Pripravljenost za dobra dela
2 Tim 3,14 - 4,2
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.
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Dragi Timótej,
ostani pri tem, česar si se naúčil in v veri sprejel,
ker veš, od koga si se naúčil.
Že od otroštva poznaš Sveto pismo
in to ti more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost,
ki pelje v rešitev.
Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno
za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje
in vzgojo v pravičnosti,
da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.
Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu,
ki bo sodil žive in mrtve,
pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu:
Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah.
Prepričuj, grajaj, spodbujaj
z vso potrpežljivostjo in poučevanjem.
To je Božja beseda.

Aleluja

Heb 4,12ad

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

Evangelij: Bog pomaga do pravice
Lk 18,1-8
‡
1

2

3

4

5

6

7

Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko,
kako morajo vedno moliti in se ne naveličati.
Rekel je:
»V nekem mestu je bil sodnik,
ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka.
In v tistem mestu je bila tudi vdova,
ki je prihajala k njemu in ga prosila:
›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹
Dolgo ni hôtel, potem pa je rekel sam pri sebi:
›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka,
bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice,
da me ne bo kar naprej hodila nadlegovat.‹ «
In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim,
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ki noč in dan vpijejo k njemu?
Bo mar odlašal?
Povem vam:
Hitro jim bo pomagal do pravice.
Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

30. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Bog uslišuje prošnje ponižnega
Sir 35,12-14.16-18
Berilo iz Sirahove knjige.
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Gospod je sodnik,
ki ne gleda na slavo osebe
in ne bo pristranski v škodo reveža,
marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica.
Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote
ne vdove, ki toči in toči solze.
Kdor vdano služi Gospodu in mu je po volji,
tega bo sprejel
in njegova prošnja bo segla do oblakov.
Oblake predre molitev siromaka,
ne bo se potolážil, dokler ne pride blizu,
ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl Najvišji,
dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil.
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 34,2-3.17-19.23 (R prim. 7a)
Odpev: Siromak je klical in Gospod ga je slišal.
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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.
Gospodovo obličje je zoper hudodelce,
da njihov spomin izbriše z zemlje.
Pravični so klicali in Gospod jih je uslišal,
iz vseh njihovih stisk jih je rešil. Odpev.
Blizu je Gospod njim, ki so skrušeni v srcu,
in tiste, ki so potrtega duha, rešuje.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
nihče od teh, ki vanj zaupajo, si ne bo nakôpal krivde. Odpev.

Drugo berilo: Kristusova nagrada za Pavlovo zvestobo
2 Tim 4,6-8.16-18
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timóteju.
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Dragi Timótej,
jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda.
Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil.
Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti,
ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik.
Pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo
njegov prihod.
Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani.
Vsi so me zapustili.
Naj se jim to ne šteje v zlo.
K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč,
da sem oznanjevanje dopólnil
in da so ga slišali vsi pogani.
Rešil me je iz levjega žrela.
Gospod me bo osvobódil vsakega zlega dejanja
in rešil v svoje nebeško kraljestvo.
Njemu slava na veke vekov!
Amen.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja

2 Kor 5,19

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

Evangelij: Bog odpušča skesanemu grešniku
Lk 18,9-14
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus nekaterim,
ki so bili prepričani, da so pravični, in so zaničevali druge,
povedal tole priliko:
»Dva človeka sta šla v tempelj molit:
eden je bil farizej, drugi cestninar.
Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle:
›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje:
grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar.
Postim se dvakrat na teden
in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹
Cestninar pa je stal daleč proč
in še oči ni hôtel dvigniti proti nebu,
ampak se je tolkel po prsih in govóril:
›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹
Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne;
kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Kristusov evangelij.

31. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Hvala neskončni Božji dobroti
Mdr 11,22 - 12,2
Berilo iz Knjige modrosti.
22

23

24

25

26

1
2

Kakor drobcena utež na tehtnici je pred teboj ves svet,
kakor kaplja jutranje rose, ki se spusti na zemljo.
Vendar si z vsemi usmiljen, ker zmoreš vse,
ljudem pa grehe odpuščaš zato, da bi se spreobrnili.
Kajti ljubiš vse, kar je,
nič od tega, kar si narédil, ti ni zoprno,
saj tega, kar bi sovražil, ne bi bil ustvaril.
In kako bi kaj moglo obstajati, če ti ne bi bil hôtel,
in kako bi se moglo obdržati,
česar ti ne bi bil priklical v življenje?
Toda ti si do vsega prizanesljiv,
ker je tvoje, Gospod, ljubitelj življenja.
Tvoj neminljivi duh je namreč v vsem.
Zato tiste, ki padajo, kaznuješ po malem.
Opominjaš jih, v čem so grešili,
in opominjaš, naj se odvrnejo od hudobije
in verujejo vate, Gospod.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 145,1-2.8-11.13c-14 (R 1)
Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.
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Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati,
slaviti tvoje ime na vekov veke.
Vsak dan ti bom prepeval slavo,
hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Odpev.
Gospod je milostljiv in usmiljen,
počasen za jezo in velik v dobroti.
Gospod je dober vsakomur,
usmiljen je z vsemi svojimi deli.
Odpev: Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati.
Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili.
O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,
o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali. Odpev.
Gospod je zvest v vseh svojih besedah,
dobrotljiv v vseh svojih delih.
Gospod podpira vse, ki padajo,

dviga vse, ki so potrti. Odpev.

Drugo berilo: V kristjanih je Bog poveličan
2 Tes 1,11 - 2,2
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.
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Bratje in sestre,
zmeraj prósimo za vas,
da bi vas naš Bog spoznal za vredne poklica
in da bi s svojo močjo izpolnil vse vaše hrepenenje po dobrem
ter udejanjil vašo vero.
Takó bo ime našega Gospoda Jezusa poveličano med vami,
vi pa v njem, po milosti našega Boga in Gospoda
Jezusa Kristusa.
Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa
in našo združitev z njim, vas prósimo, bratje,
da se ne daste takoj zbegati in vznemiriti
ne od kake prerokbe ne od govorice
ne od kakega domnevno našega pisma,
češ da je Gospodov dan pred vrati.
Božja beseda.

Aleluja

Jn 3,16

Aleluja. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina.
Vsak, kdor vanj veruje, bo imel večno življenje. Aleluja.

Evangelij: Jezus vabi grešnike k pokori
Lk 19,1-10
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto.
Tam je bil mož, Zahéj po imenu.
Bil je višji cestninar in bogat človek.
Poskušal je videti, kdo je Jezus,
pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave.
Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl,
kajti moral bi iti tam mimo.
Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel:
»Zahéj, hitro splezaj dol,
danes moram namreč ostati v tvoji hiši.«
In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel.
Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili:
»Ustavil se je pri grešnem človeku!«
Zahéj pa je vstal in rekel Gospodu:
»Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim,
in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.«
Jezus pa mu je rekel:
»Danes je v to hišo prišlo odrešenje,
ker je tudi on Abrahamov sin.
Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit,

kar je izgubljeno.«
To je Kristusov evangelij.

32. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Makabejski bratje so verovali v večno življenje
2 Mkb 7,1-2.9-14
Berilo iz druge knjige Makabejcev.
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Tiste dni se je zgodilo,
da so prijeli sedem bratov z njihovo materjo vred.
Kralj jih je hôtel prisiliti,
da bi okusili svinjsko meso, ki je bilo prepovedano,
zato je ukazal, naj jih pretepajo z biči in žilavkami.
Eden med njimi pa je spregovóril v imenu drugih in rekel takole:
»Kaj nas hočeš vprašati in izvedeti od nas?
Pripravljeni smo rajši umreti
kakor prekršiti postave naših očetov.«
Ko je drugi prišel do zadnjega zdihljaja, je rekel:
»Ti, nizkotnež, nam jemlješ sedanje življenje,
toda kralj sveta nas bo obúdil
in nas ožívil za večno oživetje življenja,
ker umiramo za njegove postave.«
Za njim je bil mučen tretji.
Takoj je pomólil jezik, kakor so ukazali,
neustrašno iztegnil roke
in plemenito izjavil:
»Te ude sem dobil od neba,
zaradi njegovih postav jih zaničujem
in od njega jih upam spet dobiti.«
Celo kralja in njegovo spremstvo
je pretresla srčnost tega mladeniča, ki je preziral svoje bolečine.
Ko je umrl tudi ta, so prav tako grozovito trpinčili četrtega.
Preden je izdihnil, je rekel:
»Bolj se splača umreti od človeških rok v pričakovanju,
da nas bo Bog spet obúdil, kakor je obljubil.
Zate pa vstajenja ne bo!«
Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 17,1.5-6.8.15 (R 8a)
Odpev: Gospod, varuj me kakor zeníco v očesu.
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Poslušaj, Gospod, saj gre za pravico,
prisluhni mojemu ječanju;
sliši mojo molitev
z ustnic, ki ne poznajo prevare. Odpev.
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Zadŕži moje korake na svojih stëzah,
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da mi noge ne omahnejo.
Klical sem te, o Bog, saj me boš uslišal,
nagni k meni svoje uho, usliši moje besede. Odpev.
Varuj me kakor zeníco v očesu,
skrij me v senci svojih peruti.
Jaz pa bom v pravičnosti gledal tvoje obličje,
ko se prebudim, me bo nasičevala tvoja podoba. Odpev.

Drugo berilo: Bog naj nas utrdi v dobrem
2 Tes 2,16 - 3,5
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.
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Bratje in sestre,
sam naš Gospod Jezus Kristus
in Bog, naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil
in nam dal neminljivo tolažbo in blago upanje,
naj opogumi vaša srca
ter jih utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi.
Sicer pa, bratje, molíte za nas,
da bi se Gospodova beseda širila in poveličevala,
kakor se je pri vas,
in da bi bili rešeni slabih in pokvarjenih ljudi;
nimajo namreč vsi ljudje vere.
Toda Gospod je zvest in vas bo utŕdil in obvaroval pred hudičem.
Po Gospodu imamo zaupanje v vas,
da delate in da boste delali, kar vam zapovedujemo.
Gospod pa naj vodi vaša srca, da boste ljubili Boga
in stanovitno pričakovali Kristusa.
To je Božja beseda.

Aleluja

Raz 1,5a.6a

Aleluja. Jezus Kristus je prvorojenec izmed umrlih.
Njemu slava in oblast na veke vekov. Aleluja.

Evangelij: Bog daje večno življenje
Lk 20,27-38
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev,
ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga vprašali:
»Učitelj, Mojzes nam je zapisal:
Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok,
naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu.
Bilo pa je sedem bratov.
Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok.
Nato je vdovo vzel drugi,
pozneje tretji in tako vseh sedem;

32
33

34

35

36

37

38

umrli so in niso zapustili otrok.
Nazadnje je umrla tudi žena.
Čigava bo torej ta žena ob vstajenju,
kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?«
Jezus jim je rekel:
»Sinovi tega veka se ženijo in možijo,
tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ne ženili ne možile.
Tudi umreti ne bodo več mogli;
saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja.
Da pa mrtvi vstajajo,
je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu,
ko je imenoval Gospoda
›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹,
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

KRAJŠA OBLIKA EVANGELIJA: Bog daje večno življenje
Lk 20,27.34-38
‡
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev,
ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga spraševali.
Jezus jim je rekel:
»Sinovi tega veka se ženijo in možijo,
tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ne ženili ne možile.
Tudi umreti ne bodo več mogli;
saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja.
Da pa mrtvi vstajajo,
je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu,
ko je imenoval Gospoda
›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹,
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

33. NAVADNA NEDELJA
Prvo berilo: Pravičnim zasije sonce pravičnosti
Mal 3,19-20a
Berilo iz knjige preroka Malahija.
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»Glej, pride dan, razžarjen kakor peč,
in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnišče:
dan, ki pride, jih bo sežgal,«
govorí Gospod nad vojskami,
»ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne vejice!
Vam pa, ki se bojite mojega imena,

vzide sonce pravičnosti
in ozdrávljenje prihaja na njegovih žarkih.«
To je Božja beseda.

Spev z odpevom
Ps 98,5-9 (R prim. 9)
Odpev: Gospod prihaja sodit zemljo s pravičnostjo.
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Slavite Gospoda s citrami,
s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento
pred kraljem, Gospodom! Odpev.
Naj buči morje in kar ga napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Reke naj veselo pljuskajo,
tudi gore naj se radujejo. Odpev.
Veselijo naj se pred Gospodom,
ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva bo vladal s pravo mero. Odpev.

Drugo berilo: Kdor noče delati, naj tudi ne jé
2 Tes 3,7-12
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Tesaloničanom.
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Bratje in sestre,
sami veste, kako nas morate posnemati:
kajti nismo med vami živeli neurejeno,
tudi nismo zastonj jedli kruha pri nikomer,
ampak smo trudoma garali noč in dan,
da ne bi bili v breme komu izmed vas.
Tega vam ne pravim,
ker ne bi imeli pravice do tega,
ampak zato, da se vam sami postavimo za zgled,
ki naj bi ga posnemali.
Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole navodilo:
kdor noče delati, naj tudi ne jé.
Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno,
da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja.
Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu,
naj v miru delajo in jedo svoj kruh.
Poslušali smo Božjo besedo.

Aleluja
Aleluja. Vzravnajte se in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje. Aleluja.

Lk 21,28

Evangelij: Stanovitno čakajmo Kristusov prihod
Lk 21,5-19
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju,
kako je okrašen z lepimi kamni in zaobljubnimi darovi.
Jezus pa je rekel:
»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite,
ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«
Vprašali so ga:
»Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje,
ko se bo to začelo goditi?«
Rekel jim je:
»Glejte, da se ne daste zavesti!
Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu:
›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹
Ne hodíte za njimi!
Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite,
kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.«
Tedaj jim je govóril:
»Vzdignil se bo narod proti narodu
in kraljestvo proti kraljestvu.
Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota,
grozote in velika znamenja z neba.
Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke,
preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe
in zaradi mojega imena vas bodo vlačili
pred kralje in oblastnike.
To se bo dogajalo, da boste pričevali zame.
Vzemite si to k srcu,
da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali.
Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost,
ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati.
Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji,
in nekatere izmed vas bodo ubili.
Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena,
a še las z glave se vam ne bo izgúbil.
S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.«
Kristusov evangelij.

34. NAVADNA NEDELJA
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Prvo berilo: David maziljen za kralja Izraelcev
2 Sam 5,1-3
Berilo iz druge Samuelove knjige.
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Tiste dni so prišli vsi Izraelovi rodovi
k Davidu v Hebrón in rekli:
»Glej, tvoja kost smo in tvoje meso.
Že prej, ko je bil Savel kralj čez nas,
si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj.
Tebi je Gospod rekel:
›Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in boš vladar čez Izraela.‹ «
Vsi Izraelovi starešine so prišli h kralju v Hebrón
in kralj David je v Hebrónu
sklenil z njimi zavezo pred Gospodom.
Mazilili so Davida za kralja čez Izraela.
Poslušali smo Božjo besedo.

Spev z odpevom
Ps 122,1-2.4-5 (R prim. 1)
Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
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Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem. Odpev.
Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše. Odpev.

Drugo berilo: Kristjani živimo v Kristusovem kraljestvu
Kol 1,12-20
Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom.
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Bratje in sestre,
z veseljem se zahvaljujemo Očetu,
ki vas je usposobil za delež svetih v svetlobi.
On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme
in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina,
v katerem imamo odrešenje, odpuščanje grehov.
On je podoba nevidnega Boga,
prvorojenec vsega stvarstva;
v njem je namreč bilo ustvarjeno
vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji,
vidne in nevidne stvari, tako prestóli kakor gospostva,
tako vladarstva kakor oblasti.
Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.
On je obstajal pred vsemi stvarmi
in v njem je utemeljeno vse
in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi,
tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.
Bog je namreč hôtel,
da se je v njem naselila vsa polnost
in da je po njem s seboj spravil vse stvarstvo.
S krvjo njegovega križa je namreč pomíril,

kar je na zemlji in kar je v nebesih.
Božja beseda.

Aleluja

Mr 11,9-10

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

Evangelij: Desni razbojnik prosi za sprejem v Kristusovo kraljestvo
Lk 23,35-43
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Iz svetega evangelija po Luku.
Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.«
Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa.
Govorili so:
»Če si judovski kralj, reši samega sebe.«
Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski kralj.‹
Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu,
ga je preklinjal in mu govóril:
»Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!«
Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril:
»Ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba?
In naju po pravici,
kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila;
ta pa ni stóril nič hudega.«
In govóril je:
»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!«
In on mu je rekel:
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
To je Kristusov evangelij.

