
1 

 

H i š n a   c e r k e v 
 

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20) 
 
 

Kratka oblika besednega bogoslužja na peto postno nedeljo 29. marca 2020  
 
 
 
 

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni 
skupnosti obhajamo nedeljo. Poudariti je treba, da naj ne vabite ljudi iz soseščine, da se Vam 
pridružijo. Omejite se na skupnost s tistimi, s katerimi se vsak dan družite, ki z Vami živijo 
pod eno streho! To bogoslužje lahko obhajate tudi ob delavnikih po peti postni nedelji ali na 
predvečer nedelje same. 
 
Ta predlog je kratka oblika nedeljskega bogoslužja Božje besede, ki ga najdete na tej spletni 
strani. Drugi vzorec na tej spletni strani pa bolj poudarja skupno branje Svetega pisma in 
poglabljanje bibličnih besedil. Odločite sami, kaj je najbolj primerno za Vašo hišno skupnost. 
Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej 
spletni strani tudi v nemščini.  
 
Posebno opozoriti je treba tudi na molitveno bogoslužje, predvsem na hvalnice in večernice. 
Besedila za vsak dan najdete na spletni strani: https://hozana.si/brevir.php. V molitveniku in 
pesmarici GLORIA najdete poleg tega večernice za postni čas (številka 136) in pa križev pot 
(številka 156; Slavimo Gospoda, št. 64). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. 
Poleg tega se v postu moli žalostni del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, št. 12). 
 
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela? 
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto 
pismo. Če ga nimate, vzemite evangelij iz tega pripomočka. Vse, kar bi Vas lahko motilo, 
odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole: 

• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa 
naj upošteva, da mora biti v tem času miren. 

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V). 

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica 
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: klici z Gospod 
usmili se, evangelij in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. 

Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste speve. 
Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. Tudi 
instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo uporabljamo 
v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili kot šolsko knjigo). 
Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Če pesmarice nimate doma, prosite 
Vašega župnika, da jo za določen čas lahko vzamete iz cerkve domov. 
 
 

https://hozana.si/brevir.php
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ZAČETEK 
 

Začetek in križ 
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo. Nato lahko zapojemo duhovno pesem, na primer: 
- Duša, le pojdi z mano (GLORIA 108/SG 778) 
- Slavi Boga (GLORIA 134) 
- Daj mi, Jezus, da žalujem (GLORIA 135/SG 65) 
- Živo verjem, Jezus, v te; 1. in 2. kitica (GLORIA 557/SG 460) 
 

Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi: 
 

V V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi  Amen. 
 
 
 

Klici z „Gospod, usmili se“ 
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v bogoslužje, lahko tudi po svoje. 
Klice lahko prebere tudi druga oseba. 
»Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:  
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697) 
- Kyrie eleison (GLORIA 665) 
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 666, 667. 
 

V Na začetku tega bogoslužja se hočemo priporočiti Kristusu. 

On nam je obljubil, da je sredi med nami, 

če smo zbrani v njegovem imenu. 
 

Gospod Jezus Kristus, ti si vstajenje in življenje. 

Gospod, usmili se.  

Vsi Gospod, usmili se.  
 

Jokal si z žalujočimi in jim v temnih trenutkih dal novo upanje. 

Kristus, usmili se.  

Vsi Kristus, usmili se.  
 

Vabiš nas, da vate verujemo in v tebi najdemo večno življenje.  

Gospod, usmili se.  

Vsi Gospod, usmili se.  

 

V Usmili se nas, Kristus, Gospod,  

saj si prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. 

Tebi čast in hvala vekomaj. 

Vsi  Amen. 



3 

 

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI 
 
 

Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 11,3-7.17.20-45)  
 
Tukaj najdete evangelij, ki se danes bere v katoliških bogoslužjih po vsem svetu. Če gre, naj 
bralec ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih. 
Pred evangelijem lahko zapojemo primeren spev, na primer: 

- Hvala ti, Kristus (GLORIA 668/SG 341)  
- Slava ti, Kristus (GLORIA 669/SG 344) 

 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu. 
 

Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezusu sporočilo:  

»Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.«  

Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo,  

da bo po njej poveličan Božji Sin.«  

Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja.  

Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil.  

Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«  

Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu.  

Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti;  

Marija pa je sedela doma.  

Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;  

a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«  

Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.«  

Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«  

Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje:  

kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre;  

in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?«  

Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Mesija,  

Božji Sin, ki prihaja na svet.« 

In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro.  

Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.«  

Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti.  

Jezus še ni prišel v vas;  

še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta.  

Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili,  

so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven.  

Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala.  

Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus.  

Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla:  

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl.«  
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Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo,  

je bil v duhu pretresen in se je vznemiril.  

In dejal je: »Kam ste ga položili?«  

Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!«  

Jezus se je zjokal.  

Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.«  

Nekateri izmed njih pa so dejali:  

»Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?« 

Jezus je bil v sebi spet pretresen in je šel h grobu.  

Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen.  

Jezus je rekel: »Odstranite kamen!«  

Marta, sestra umrlega, mu je dejala:  

»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.«  

Jezus ji je rekel:  

»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?«  

Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel:  

»Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal.  

Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice,  

ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«  

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!«  

In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji  

in njegov obraz je bil ovit s prtom.  

Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« 

Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj.  
 

Kristusov evangelij. 

Vsi Hvala tebi, Kristus. 
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Poglobitev evangelija v obliki pogovora 
 
Sedaj poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj. 
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu tri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva. 
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje. 
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na: 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-
branje-svetega-pisma.pdf 

 

Današnji evangelij nam pripoveduje, kako sestri žalujeta, ker jima je umrl brat. 

Vabi nas, da pogledamo v našo preteklost in se spomnimo smrti ljubljenega človeka. –  

Kdo Vas je tedaj tolažil (oz. kaj Vas je tedaj tolažilo)? 

 

Marta, sestra rajnega Lazarja, je zapustila žalno hišo, da bi šla Jezusu naproti. 

Kaj Vam je pomagalo, da ste premagali žalost in spet zaživeli? 

 

Marija, druga sestra, ostane v hiši in je vsa ujeta v svoji žalosti. 

Primerjajte besede, s katerimi pozdravi Jezusa (Jn 11,32) 

z besedami njene sestre Marte (Jn 11,22). –  

Kaj opazite? Kaj bi to lahko pomenilo? 

 

Številni ljudje so obiskali Marto in Marijo, da bi ju tolažili. 

Kako se Vam godi, če je treba obiskati nekoga,  

ki žaluje zaradi smrti ljubljenega človeka? 

 

Lazarja je bilo treba rešiti povojev, s katerimi je bil v grobu ovit. 

Recimo, da so le-ti znamenje za to, kar človeka utesnjuje in mu jemlje prostost. –  

Katerih povojev bi se radi osvobodili v svojem življenju? 

 

Marta pride do spoznanja in vere, da je Jezus vstajenje in življenje. – 

Ste tudi Vi že doživeli take trenutke, ko je vera dobila večji pomen? 

Pripovedujte o njih. 

Odkod ste prejeli odločilno pobudo? 

 

Kdor veruje, bo živel, tudi če umre. –  

Kaj mislite, da Vas pričakuje po Vaši smrti? 

Kaj si predstavljate pod izrazi „življenje po smrti“ ali „večno življenje“? 

 

Na koncu pogovora je lahko to vprašanje: 

 

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora? 

Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu? 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
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ODGOVORITI in MOLITI 
 

Prošnje in Gospodova molitev 
Po kratkem molku so prošnje za vse potrebe.  
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče k molitvi.  
Le-ti lahko preberejo molitvene namene ali pa po svoje povejo, za koga ali kaj prosijo. 
 

V Kdor veruje, bo živel vekomaj. –  
Prosimo sedaj Boga, našega Očeta,  
v zaupanju, da pozna naše skrbi 
in nam v našem življenju pripomore k dobremu. 
 

Marija in Marta sta žalovali ob grobu rajnega brata Lazarja. 

Potolaži vse, ki v teh dneh objokujejo smrt sorodnika ali znanca 

in se zaradi epidemije ne morejo posloviti od njega tako, kakor bi želeli. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Marija in Marta sta bratu Lazarju v njegovi zadnji uri stali ob strani. 

Usmili se prebivalcev v naši sosednji državi Italiji, 

ki svojim bližnjim ne morejo stati ob strani,  

ker je nevarnost prevelika, da bi sami zboleli. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Marijo in Marto so po Lazarjevi smrti obiskali številni ljudje, da bi ju tolažili. 

Podari vsem, ki v teh deh nesebično pomagajo drugim, 

da bi vztrajali v dobrem. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Marta je v svoji duševni stiski prišla do vere, da je Jezus vstajenje in življenje. 

Utrdi v teh dneh krize tudi našo vero in ne daj, da bi obupali. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Marija se je zahvalila za Lazarjevo obujenje s tem,  

da je Jezusu mazilila noge. 

Daj nam spoznati, kako bi lahko izrazili hvaležnost za dobrote, ki jih nam daješ. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 

Lazar je bil poklican nazaj v zemeljsko življenje. 

Podari vsem našim rajnim, ki so vate verovali, večno življenje. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

 
Sedaj lahko nadaljujemo s prošnjami posameznikov. 
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Nato zmolimo Gospodovo molitev. 
 

Vsi Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. 

 

 

 

SKLEP 
 
V Prosimo na koncu tega svetega opravila za Božji blagoslov. 
Naj varuje nas in vse, za katere smo danes molili. 

 

Blagoslovi nas vsemogočni Bog, 

varuj nas vsega hudega 

in nas privedi v večno življenje.  Na tem mestu se vsi pokrižamo. 

Vsi Amen. 

 

V Hvaljen Jezus. 

Vsi  Vekomaj. Amen. 

 

Na koncu lahko zapojemo primerno pesem. Nato pogasimo svečo. 

 

 

 

 

 

 
Viri: 

• Rimski misal 

• Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A 

• Klaus Einspieler 
 

Pripravil in uredil:  
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 


