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KAKOR GA JE NAROČIL PRENOVITI 
DRUGI VATIKANSKI CERKVENI ZBOR 
IN GA JE RAZGLASIL PAPEŽ PAVEL VI. 

BERILA 
IN 

EVANGELIJI 
za delavnike 

od 1. do 17. navadnega tedna 

LJUBLJANA 1971 



MISSALE ROMANUM — ORDO LECTIONUM MISSAE 

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO 

Prot. n. 106/69, die 25 maii 1969 

SLOVENSKA ŠKOFOVSKA LITURGIČNA KOMISIJA 

dne 25. avgusta 1969 

Besedilo svetega pisma potrjeno za bogoslužno rabo: 

CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA 

Prot. n. 684/66, die 22 februarii 1966 

Izdala in založila Slovenska škofovska liturgična komisija 
Natisnilo ČP Gorenjski tisk Kranj 



KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE 

Prot. n. 106/69 
O D L O K 

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

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

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

Iz palače kongregacije za bogoslužje na binkoštno nedeljo, dne 
25. maja 1969. 

Kardinal Benno Gut 
prefekt 

Annibale Bugnini 
tajnik 





PREDHODNA NAVODILA 
(izbor za branje ob delavnikih) 

Iz prvega poglavja 

SPLOŠNA UREDITEV MASNEGA LEKCIONARJA 

1. Zavzetost za sveto pismo, zaradi katere si Cerkev prizadeva iz svetega 
besedila zajemati globlje spoznavanje verskega nauka in bogatejšo hrano za 
svoje življenje, je drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor večkrat nakazal kot 
vir notranje prenovitve božjega ljudstva. Zato je določil, naj se ob prenovitvi 
bogoslužnih opravil »poskrbi za obsežnejše, pestrejše in primernejše branje 
svetega pisma« (B 35). Za mašo pa pravi še določneje: »Da bo vernikom bolj 
bogato pripravljena miza božje besede, naj se bolj na široko odpro zakladi 
svetega pisma, tako da bodo v določenem številu let ljudem prebrani odlič
nejši deli svetega pisma« (B 51). 

Prav nič ni čudno, da je cerkveni zbor določil tako načelo. V svetem 
pismu, ki ga beremo v besednem bogoslužju in razlagamo v pridigi, namreč 
»Bog govori svojemu ljudstvu, razodeva skrivnost odrešenja in zveličanja in 
podarja duhovno hrano; Kristus sam je po svoji besedi navzoč med verniki« 
(Splošna ureditev rimskega misala 33). Zato Cerkev pri maši »neprenehoma 
jemlje kruh življenja z mize božje besede in Kristusovega telesa ter ga deli 
vernikom« (BR21). 

2. Razpored beril, ki ga je pripravil svet za izvajanje konstitucije o svetem 
bogoslužju, spolnjuje naročila cerkvenega zbora. Vsebuje odlomke za branje 
ob nedeljah in praznikih vsega leta, ob svetniških godovih in ob drugih 
posebnih priložnostih. 

Ureditev tega razporeda je vodila želja, da bi ob nedeljah in praznikih, 
ko so se kristjani dolžni udeleževati evharističnega opravila, brali važnejše 
odlomke sv. pisma. Tako bi navzoči verniki v primernem časovnem razdobju 
mogli slišati odličnejše dele razodete božje besede. Za delavnike je na voljo 
druga skupina svetopisemskih odlomkov, ki prvo na neki način dopolnjuje, 
vendar sta obe neodvisni druga od druge; nedeljski in prazniški lekcionar 
je neodvisen od delavniškega in obratno. 

Na poseben način so izbrana berila za svetniške godove, za obredne 
maše, za maše po želji in za različne zadeve. 



6 Predhodna navodila 

III. Ureditev delavniškega lekcionarja 

4. Berila ob delavnikih so urejena takole: 

a) Berila v postnem času so urejena po posebnih načelih, da so uskla
jena z značilnostmi tega časa, namreč s krstno in spokorno ubranostjo. 

b) Ob delavnikih drugih časov beremo vsako leto isti evangelij. Berila 
pa so v 34 tednih »med letom« dvojna, in beremo tista za leto I. v neparnih 
letih (npr. 1969, 1971 itd.), tista za leto II. pa v parnih letih (npr. 1970, 1972). 

c) Načeli vsebinsko skladnega ali polzaporednega branja se uporabljata 
prav tako kakor v nedeljskem lekcionarju, glede na to, ali ima tisti čas 
poseben značaj ali ne. 

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

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

38. Kadar je pred evangelijem le eno berilo: 
a) v času, v katerem je aleluja, lahko pojemo alelujni psalm ali psalm 
in alelujo z njeno vrstico aH samo psalm ali samo alelujo; 
b) v času, v katerem ni aleluje, lahko pojemo psalm ali vrstico pred 
evangelijem. 
39. Ce psalma po berilu ne pojemo, ga je treba brati; aleluja ali vrstica 
pred evangelijem pa lahko odpade, če ni petja. 

Da bi mogli verniki laže ponavljati psalmični odpev, so za različne čase 
cerkvenega leta in za različne vrste svetnikov pripravljena besedila izbranih 
psalmov in odpevov; te lahko uporabljamo namesto berilu ustreznega poseb
nega psalma, kadar psalm pojemo. (Slovenski so za sodelovanje vernikov 
natisnjeni v posebni knjižici.) 
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Iz drugega poglavja 

POPIS RAZPOREDA BERIL 

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

V. čas »med letom« 

I. Razporeditev in izbor odlomkov 

15. Čas »med letom« je sestavljen iz 33 ali 34 tednov izven pomembnejših 
časov cerkvenega leta. Začne se s ponedeljkom, ki pride za nedeljo po 
6. januarju in se razteza vključno do torka pred štiridesetdnevnim postom; 
in se spet začne s ponedeljkom po binkoštni nedelji ter se konča pred 
prvimi večernicami prve adventne nedelje. 

V lekcionarju so berila za 34 nedelj in tednov po teh nedeljah. Kakšno 
leto pa je samo 33 tednov »med letom«. Razen tega nekatere teh nedelj 
sodijo še v druge čase cerkvenega leta (nedelja Jezusovega krsta in binkoštna 
nedelja) ali pa jih ovirajo slovesni prazniki, ki jih obhajamo v nedeljo 
(npr. Sv. Trojica, Kristus Kralj). 

Za pravilno urejanje dejanske uporabe teh beril, ki so določena za čas 
»med letom«, je treba upoštevati naslednje: 

1. Nedelja, na katero obhajamo praznik Jezusovega krsta, velja za prvo 
navadno nedeljo (tako slovensko imenujemo nedelje »med letom«), zato 
začnemo brati berila prvega tedna v ponedeljek, ki pride za nedeljo po 
6. januarju. 

2. Nedelja po prazniku Jezusovega krsta je druga navadna nedelja. 
Nato štejemo po vrsti do nedelje pred začetkom postnega časa. Berila za 
teden, v katerem je pepelnica, nehamo brati v torek. 

3. Po binkoštni nedelji spet začnemo brati berila za čas »med letom« 
takole: 

a) Kadar je 34 navadnih nedelj, začnemo s tednom, ki neposredno 
nadaljuje tisti teden, ki smo ga zadnjega imeli pred postom, če je bilo npr. 
pred postom šest tednov, začnemo v ponedeljek po binkoštih s sedmim. 
Slovesni praznik Sv. Trojice se šteje kot navadna nedelja. 

b) Kadar je 33 navadnih nedelj, izpustimo tisti teden, ki bi moral biti 
po binkoštih, da imamo lahko ob koncu leta eshatološke odlomke, ki so 
določeni za zadnja dva tedna, če je bilo pred postom npr. pet tednov, 
začnemo v ponedeljek po binkoštih s sedmim, šestega pa opustimo. 
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III . Branje ob delavnikih 

17. 1. Evangeliji so tako urejeni, da beremo najprej sv. Marka (tedni 1—9), 
nato sv. Mateja (tedni 10—21) in končno sv. Luka (tedni 22—34). Poglavja 
1—12 sv. Marka beremo v celoti razen tistih dveh odlomkov 6. poglavja, ki 
pridejo na vrsto ob drugih delavnikih. Iz Mateja in Luka beremo vse, česar 
Marko nima. Dvakrat ali trikrat beremo vse tisto, kar je v vsakem evangeliju 
popisano na svojski način ali pa je potrebno za dobro razumevanje zgradbe 
evangelija. Jezusov govor o poslednjih rečeh je v celoti iz Lukovega evangelija 
in ga beremo za sklep cerkvenega leta. 

2. Prvo berilo je tako urejeno, da nekaj tednov beremo iz ene zaveze, 
nekaj tednov pa iz druge, kakršen je pač obseg knjig, ki jih beremo. 

a) Iz knjig nove zaveze beremo precej obsežne odlomke, da bi oznanili 
glavno vsebino vsakega pisma. Izpuščena pa so mesta, ki razpravljajo o vpra
šanjih, o katerih sodimo, da so iz pastoralnega vidika za naš čas manj 
koristna, npr. o daru jezikov in o prvotnem redu v Cerkvi. 

b) Iz stare zaveze so na vrsti izbrani odlomki, ki razodevajo značaj 
vsake knjige, kolikor je to mogoče. Zgodovinska besedila so izbrana tako, 
da je podan pregled zgodovine odrešenja pred Kristusovim učlovečenjem. 
Daljše zgodbe so komaj prišle na vrsto: včasih so izbrane posamezne vrstice, 
da branje ni predolgo. Verski pomen zgodovinskih dogodkov včasih osvetlju
jejo nekateri odlomki iz modrostnih knjig, ki so postavljeni za nekakšen 
uvod ali sklep zaporedja zgodovinskih odlomkov. 

Skoraj vse knjige stare zaveze so v delavniškem lekcionarju v oddelku 
svetih časov. Izpuščene so le najkrajše preroške knjige (Abdija, Sofonija) 
in pesniška knjiga, ki je za branje malo primerna (Visoka pesem). Izmed 
poučnih knjig, napisanih v spodbudni namen, ki terjajo precej dolge odlomke, 
če naj bodo razumljive, beremo Tobijevo in Rutino knjigo, druge so pa 
izpuščene (Estera, Judita); Iz teh so berila ob nedeljah in delavnikih drugih 
časov cerkvenega leta. 

Razpredelnica (str. 10) kaže, kako so knjige obeh zavez razvrščene ob 
delavnikih obeh let. 

c) Ob koncu cerkvenega leta beremo knjige, ki so v skladu z eshato-
loškim značajem tega časa, to je: preroka Danijela in Razodetje sv. Janeza. 
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Iz tretjega poglavja 

UREDITEV VSAKEGA ODLOMKA 

(To poglavje je prirejeno, ne dobesedno prevedeno, za slovensko izdajo 
lekcionarja; izvirnik se ozira na latinsko besedilo posameznih knjig sv. pisma 
in daje navodila prirejevalcem prevodov). 

18. V slovenskem lekcionarju je besedilo svetega pisma označeno po razde
litvi na poglavja in vrstice v zadnji izdaji sv. pisma (Maribor—Ljubljana 
1958—1961), ki se naslanja na izvirno besedilo posameznih knjig, ne pa na 
latinsko vulgato. 

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

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

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

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

Pri evangelijih ohranjamo dosedanjo krajšo napoved »Iz svetega evan
gelija po . . .« , kar dovolj nakazuje, da je evangelij en sam, pa v štirih knjigah, 
kakor bolj poudarja latinski: »Lectio libri evangelii secundum.. .«. 

19. Vsak odlomek označuje tudi skrbno izbran naslov (včasih iz samega 
besedila), da se nakaže glavna misel odlomka in, kjer je treba, tudi vsebina 
odlomka, da iz naslovov razberemo vez, ki druži berila iste maše. Ta naslov 
je lahko tudi opora za kratko napoved vsebine branja, kjer se to zdi primerno. 

20. Začetku nekaterih odlomkov so dodane besede, ki pomagajo razumeti, 
iz katerega okolja je berilo vzeto. Navadno so to besede, ki so kje spredaj 
v svetopisemskem besedilu. 

21. Na koncu branja naj bravec sam doda besede, ki so v masnem obredu 
za to predvidene, da ljudstvo laglje pritrdi z vpeljanim vzklikom. 
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R a z p r e d e l n i c a 

Razporeditev prvih beril ob delavnikih »med letom« 

Teden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Leto I 

Hebrejcem 
Hebrejcem 
Hebrejcem 
Hebrejcem 

Prva Mojzesova 1-11 
Prva Mojzesova 1-11 

Sirahova 
Sirahova 

Tobijeva knjiga 
Drugo Korinčanom 
Drugo Korinčanom 

Prva Mojzesova 12-50 
Prva Mojzesova 12-50 
Prva Mojzesova 12-50 

Druga Mojzesova 
Druga Mojzesova 

Druga in tretja Mojzesova 
Četrta in peta Mojzesova 

Peta Mojzesova; Jozuetova 
Sodniki; Rutina 

Prvo Solunčanom 
Prvo Solunčanom; Kološanom 

Kološanom; Prvo Timoteju 
Prvo Timoteju 

Ezdrova; Agej; Zaharija 
Zaharija; Nehemija; Baruh 

Jona; Malahija; Joel 
Rimljanom 
Rimljanom 
Rimljanom 
Rimljanom 

Knjiga modrosti 
Prva in druga Makabejcev 

Danijel 

Leto II 

Prva Samuelova 
Prva Samuelova 

Druga Samuelova 
Druga Samuelova; Prva kraljev 1-16 

Prva kraljev 1-16 
Jakobovo pismo 
Jakobovo pismo 

Prvo Petrovo; Judovo pismo 
Drugo Petrovo; Drugo Timoteju 

Prva kraljev 17-22 
Prva kraljev 17-22; Druga kraljev 

Druga kraljev; žalostinke 
Amos 

Ozej; Izaija 
Izaija; Mihej 

Mihej; Jeremija 
Jeremija 

Jeremija; Nahum; Habakuk 
Ezekijel 
Ezekijel 

Drugo Solunčanom; Prvo Korinčanom 
Prvo Korinčanom 
Prvo Korinčanom 
Prvo Korinčanom 

Pregovori; Pridigar 
Job 

Galačanom 
Galačanom; Efežanom 

Efežanom 
Efežanom 

Efežanom; Filipljanom 
Titu; Filemonu; Drugo in tretje Janezovo 

Razodetje 
Razodetje 



BERILA 
IN 

EVANGELIJI 





Ponedeljek 1. n a v a d n e g a tedna 

LETO I 

Berilo: BOG SE NAM JE RAZODEL PO SVOJEM SINU 
Hebr 1, 1—6. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
'Mnogokrat in na mnogotere načine 
je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih, 

2 slednjič, te dni, nam je govoril po Sinu, 
ki ga je postavil za dediča vsega 
in po njem tudi naredil svet. 

3 On, ki je odsvit njegovega veličastva 
in podoba njegovega bitja 
ter nosi vse z besedo svoje moči, 
je dovršil očiščenje od grehov, 
sedel je na desno veličastva na višavah 

4 ter postal toliko višji od angelov, 
kolikor odličnejše ime je dobil kakor oni. 

s Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: 
»Moj Sin si ti, danes sem te rodil!« 
In zopet: »Jaz mu bom oče in on mi bo Sin.« 

6 In ko zopet vpelje Prvorojenca na svet, pravi: 
»Molijo naj ga vsi božji angeli.« 

PSALM 96 (1.2b. 6.7c.9) 
O d p e v : Vsi angeli hvalite Boga! 

Gospod je kralj: zemlja naj se raduje, 
veselijo naj se mnogi otoki; 
pravičnost in pravica 
sta temelj njegovega prestola. Odpev. t> 



14 1. navadni teden: ponedeljek 

Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost 
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. 
Pred njim padajo v prah vsi maliki; 
ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 15. 

LETO II 

Berilo: SRAMOTENJE IZRAELSKE ŽENE, KER NIMA 
OTROK 

1 Sam 1, 1—8. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
1 Bil je mož iz Rame, z Efraimskega pogorja, 
ime mu je bilo Elkana. 

2 Imel je dve ženi; eni je bilo ime Ana, drugi pa Fenena; 
Fenena je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. 

3 Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit 
in darovat Gospodu vsega vesoljnega sveta v Šilu. 
Dva Helijeva sinova, Ofni in Finees, sta bila tam 

Gospodova duhovnika. 
4 Nekega dne je Elkana opravljal daritev. 

Imel je navado, da je dajal deleže svoji ženi Feneni 
in vsem njenim sinovom in hčeram. 

5 Ani pa je dajal samo po en delež, dasi je Ano bolj ljubil; 
Gospod ji namreč ni dal otrok. 

"Poleg tega jo je njena tekmica še žalila in jo jezila, 
ker ji Gospod ni dal otrok. 

7 Tako se je godilo leto za letom. 
Kadar koli je prišla h Gospodovi hiši, 
jo je tako žalila, da je jokala in ni nič jedla. 

8 Njen mož Elkana jo je tolažil: 
»Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je žalostno tvoje srce? 
Ali ti nisem jaz boljši kot deset sinov?« 



1. navadni teden: ponedeljek 15 

PSALM 115 (12—13. 14-15. 18—19) 

O d p e v : Gospod, tebe bom hvalil. 

ali: Aleluja. 

Kako naj povrnem Gospodu 
vse dobro, kar mi je storil? 
Kelih zveličanja bom dvignil 
in bom klical Gospodovo ime. Odpev. 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom. 
Dragocena je v Gospodovih očeh 
smrt njegovih svetih. Odpev. 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom, 
v dvorih Gospodove hiše, 
sredi tebe, Jeruzalem! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: SPREOBRNITEV JE POGOJ ZA SPREJEM 
EVANGELIJA 

Mr 1, 14—20. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Potem ko so Janeza vrgli v ječo, 
je prišel Jezus v Galilejo 
in je oznanjal blagovest o Bogu: 

15 »Čas se je dopolnil in božje kraljestvo se je približalo; 
spreobrnite se in verujte evangeliju!« 

16 Ko je hodil ob Galilejskem morju, 
je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, 
ko sta mreže metala v morje; 
bila sta namreč ribiča. 

"Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj 
in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« O 



16 1. navadni teden: torek 

18 Takoj sta mreže popustila in šla za njim. 
19 Ko je šel od tam malo dalje, 

je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata 
Janeza; 

tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; 
20 takoj ju je poklical 

in zapustila sta v čolnu svojega očeta Zebedeja z najemniki 
in odšla za njim. 

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

LETO I 

Berilo: KRISTUS JE S TRPLJENJEM ZASLUŽIL 
POVELIČANJE 

Hebr 2, 5—12. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
5 Bog ni angelom podredil prihodnjega sveta, o katerem 

govorimo. 
6 Pričeval pa je nekdo na nekem mestu: 

»Kaj je človek, da se ga spominjaš, 
ali sin človekov, da ga obiskuješ? 

7 Le malo nižjega od angelov si ga naredil, 
s slavo in častjo si ga ovenčal 
in ga postavil nad dela svojih rok; 

8 vse si podvrgel njegovim nogam.« 
Ko mu je namreč vse podvrgel, 
ni nič pustil, kar bi mu ne bilo podvrženo. 
Zdaj pa še ne vidimo, kako bi mu bilo vse podvrženo. 

9 Jezusa, njega, ki je bil malo nižji od angelov, 
da bi po božji milosti smrt okusil za vse, 
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pa vidimo zaradi smrtnega trpljenja 
venčanega s slavo in častjo. 

"Spodobilo se je namreč, da je Bog, 
za katerega je vse in po katerem je vse, 
s trpljenjem poveličal njega, 
ki je pripeljal mnogo sinov v slavo 
in je začetnik njih zveličanja. 

11 Kateri posvečuje in kateri se posvečujejo, so namreč vsi 
iz enega. 

Iz tega vzroka se ne sramuje imenovati jih brate, 
12 ko pravi: »Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, 

sredi zbora te bom hvalil.« 

PSALM 8 (2a.5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Svojemu Sinu si dal vso oblast. 

Gospod, naš Gospod, 
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji! 
Kaj je človek, da se ga spominjaš, 
ali sin človekov, da skrbiš zanj? Odpev. 

In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov, 
s slavo in častjo si ga ovenčal; 
dal si mu oblast nad deli svojih rok, 
in vse podvrgel njegovim nogam. Odpev. 

Drobnico in vso goved, 
in tudi poljske živali, 
ptice pod nebom in ribe v morju, 
vse, kar hodi po morskih stezah. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 19. 

2 
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LETO II 

Berilo: ROJSTVO PREROKA SAMUELA 
1 Sam 1, 9—20. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
9 Po daritvenem obedu v Šilu je Ana vstala. 

Duhovnik Heli je ravno sedel na stolu pri podboju 
Gospodovega svetišča. 

10 Z bridkostjo v duši je Ana molila h Gospodu in silno 
jokala. 

11 Naredila je obljubo in rekla: 
»O Gospod vsega vesoljnega sveta! 
Ako se milostno ozreš na nadlogo svoje dekle 
in se me spomniš ter svoje dekle ne pozabiš, 
ampak ji daš sina, ga bom darovala Gospodu 
za vse dni njegovega življenja 
in britev naj ne pride nad njegovo glavo.« 

12 Ko je dolgo molila pred Gospodom, je Heli pazil na 
njena usta. 

13 Ana je namreč govorila v svojem srcu, 
le njene ustnice so se gibale, njenega glasu pa ni bilo 

slišati; 
zato je Heli mislil, da je pijana. Rekel ji je: 

14 »Doklej boš pijana? Strezni se že vendar!« 
"Ana je odvrnila: 

»Ne, moj gospod; nesrečna žena sem; 
vina in opojne pijače nisem pila, 
temveč sem svoje srce izlila pred Gospodom. 

16 Nikar svoje dekle ne imej za hudobno žensko! 
Kajti zaradi svoje prevelike žalosti in bridkosti sem 

govorila.« 

"Heli je odgovoril: »Pojdi v miru! 
Izraelov Bog naj ti spolni prošnjo, s katero si se nanj 

obrnila.« 
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18 Rekla je: »Naj najde tvoja dekla milost pred tvojimi očmi!« 

In žena je šla svojo pot. Jedla je in ni bila več potrta. 
19 Zjutraj so zgodaj vstali in molili pred Gospodom. 

Potem so se vrnili in prišli domov v Ramo. 
Elkana je spoznal svojo ženo Ano in Gospod se je je spomnil. 

20 Ana je spočela in rodila sina, in mu dala ime Samuel, 
češ: »Od Gospoda sem ga izprosila.« 

PSALM: 1 Sam 2 (1. 4—5. 6—7. 8abcd) 

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

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

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

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

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

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS UČI KOT TISTI, KI IMA OBLAST 
Mr 1, 21—28. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
21V mestu Kafarnaum je v soboto Jezus stopil v shodnico 

ter učil. p> 
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22 Strmeli so nad njegovim naukom, 
ker jih je učil, kakor kdor ima oblast in ne kakor 

pismouki. 
23 Bil pa je v shodnici človek z nečistim duhom, 

ki je zakričal: 
24 »Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? 

Si prišel, da nas pogubiš? 
Vem, kdo si — božji svetnik.« 

25 Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« 
26 Nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom 

ter šel iz njega. 
"Vsi so ostrmeli, tako da so se med seboj povpraševali: 

»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. 
Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni!« 

28 In hitro se je razširil glas o njem po vsej okolici v Galileji. 

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

LETO I 

Berilo: KRISTUS JE IMEL NAŠO ČLOVEŠKO NARAVO, 
DA JE POSTAL USMILJEN 

Hebr 2, 14—18. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
"Ker so otroci deležni krvi in mesa, 

se je prav tako Jezus udeležil obojega, 
da bi s smrtjo zrušil tistega, 
ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča, 

15 in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo 
vse življenje podvrženi sužnosti. 

16 Saj se vendar ne zavzema za angele, 
ampak za Abrahamov zarod. 
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"Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, 
da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom 
v spravo za grehe ljudstva. 

18 V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, 
more pomagati skušanim. 

PSALM 104 (1—2. 3—4. 6—7. 8—9) 
O d p e v : Bog se vedno spominja svoje zaveze. 

ali: Aleluja. 

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, 
oznanjajte med narodi njegova čudovita dela! 
Pojte mu, igrajte mu, 
pripovedujte o vseh njegovih čudežih. Odpev. 

Ponašajte se z njegovim svetim imenom, 
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda! 
Opazujte Gospoda in njegovo moč, 
vedno iščite njegovo obličje! Odpev. 

O zarod njegovega služabnika Abrahama, 
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 
On je Gospod, naš Bog; 
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev. 

Na veke se spominja svoje zaveze, 
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, 
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, 
prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 23. 

LETO II 

Berilo: SAMUEL POSLUŠA BOGA IN POSTANE PREROK 
1 Sam 3, 1—10. 19—20. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 

'Deček Samuel je opravljal službo Gospodu pod Helijevim 
vodstvom. t> 
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Tisti čas je Gospod govoril poredkoma, 
videnje ni bilo pogostno. 

2 Nekega dne je Heli spal na svojem mestu. 
Njegove oči so začele pešati; ni mogel videti. 

3 Božja svetilka pa še ni ugasnila 
in Samuel je spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila 

božja skrinja. 
4 Tedaj je Gospod poklical Samuela 

in ta je odgovoril: »Tukaj sem.« 
5 Tekel je k Heliju in rekel: 

»Tukaj sem, ker si me klical.« 
Odvrnil je: »Nisem te klical. Vrni se, sin, in spi!« 
Šel je in zaspal. 

6 Gospod pa je zopet poklical Samuela. 
Samuel je vstal, šel k Heliju in rekel: 
»Tukaj sem, ker si me klical.« 
Odvrnil je: »Nisem te klical, moj sin. Vrni se in spi!« 

7 Samuel še namreč ni spoznal Gospoda 
in Gospodova beseda mu še ni bila razodeta. 

8 Gospod pa je še tretjič poklical Samuela. 
Vstal je, šel k Heliju in rekel: 
»Tukaj sem, ker si me klical.« 
Tedaj je Heli spoznal, da je Gospod klical dečka. 

9 In Heli je rekel Samuelu: »Pojdi in spi! 
In če te pokliče, reci: ,Govori, Gospod, tvoj hlapec 

posluša!'« 
Samuel je šel in zaspal na svojem mestu. 

10 Tedaj je prišel Gospod, se ustavil 
in zaklical kakor poprej: »Samuel, Samuel!« 
Samuel je odgovoril: »Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša!« 

19 Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim 
ter ni pustil, da bi se katera izmed njegovih napovedi 

ne spolnila. 
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20 Ves Izrael od Dana do Bersabe je spoznal, 
da je Samuel resničen Gospodov prerok. 

PSALM 39 (2.5. 7—8a. 8b—9. 10—11) 

O d p e v : Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. 

Trdno sem upal v Gospoda, 
sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje. 
Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda, 
ne hodi za domišljavimi prevarljivci. Odpev. 

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, 
ali ušesa si mi odprl. 
Zgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal; 
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!« Odpev. 

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; 
v zvitku knjige je o meni pisano: 
Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli 
in tvoja postava je v mojem srcu.« Odpev. 

Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru; 
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš. 
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce, 
o tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVLJA RAZLIČNE BOLEZNI 
Mr 1, 29—39. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
29 Tisti čas je Jezus šel iz shodnice v hišo Simona in Andreja. 
30 Simonovo taščo pa je tresla mrzlica in brž mu povedo 

o njej. 
31 Pristopil je, jo prijel za roko ter vzdignil. 

Pri tej priči jo je mrzlica zapustila 
in žena jim je stregla. t> 
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32 Ko se je pa zvečerilo in je sonce zašlo, 
so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence 

33 in vse mesto je bilo zbrano pri vratih. 
34 Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi, 

in izgnal mnogo hudih duhov, 
toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. 

35 Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel 
ter se napotil na samoten kraj in je tam molil. 

36 Pohitel je za njim Simon in njegovi tovariši 
37 in, ko so ga našli, so mu rekli: »Vsi te iščejo.« 
38 In rekel jim je: 

»Pojdimo drugam, v bližnje trge, 
da bom tudi tam učil, kajti za to sem prišel.« 

39 In hodil je okoli, 
učil v njihovih shodnicah po vsej Galileji 
in izganjal hude duhove. 

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

LETO I 

Berilo: DRUG DRUGEGA OPOMINJAJMO, DOKLER JE CAS 
Hebr 3, 7—14. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
7 Sveti Duh govori: 

»Če danes slišite božji glas, ne zakrknite svojih src 
8 kakor ob upiranju na dan skušanja v puščavi, 
'kjer so me skušali vaši očetje; 

preskušali so me štirideset let, dasi so videli moja dela. 
10 Zato sem se srdil nad tem rodom in rekel: 

Vedno se motijo v srcu in niso spoznali mojih potov, 
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11 da sem prisegel v svojem srdu: Ne pojdejo v moj pokoj.« 
12 Glejte, bratje, da ne bo v kom izmed vas hudobnosti 

nevernega srca, 
da bi odstopili od živega Boga; 

13 opominjajte se marveč vsak dan, dokler se pravi »danes«, 
da kdo izmed vas po zapeljivosti greha ne zakrkne. 

14 Kajti Kristusa smo deležni, 
če prvotno zaupanje ohranimo trdno do konca. 

PSALM 94 (6—7. 8—9. 10—11) 

O d p e v : Odprite srca božji milosti. 

Pridite, v molitvi padimo na kolena, 
pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. 
On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, 
o, da bi danes poslušali njegov glas. Odpev. 

Ne zapirajte svojih src božjemu klicu 
kot ob dnevu nezaupanja v puščavi, 
ko mi vaši očetje niso zaupali, 
dasi so videli moja dela. Odpev. 

Štirideset let se mi je gnusi! ta rod, 
ker ti ljudje ne spoznajo mojih potov. 
Zato sem v svojem srdu prisegel, 
da ne pridejo v moj pokoj! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 27. 

LETO II 
Berilo: SKRINJA ZAVEZE UGRABLJENA 
1 Sam 4, 1—11. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
1 Tiste dni so se Filistejci zbrali za boj zoper Izraela, 

Izrael pa je šel v boj zoper nje. 
Utaborili so se pr i Eben-Ezeru, Filistejci pa pri Afeku. > 
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2 Filistejci so se postavili v boj zoper Izraela. 
Bitka se je začela in Filistejci so Izraela porazili; 
pobili so v bojni vrsti na polju okrog štiri tisoč mož. 

3 Ko je ljudstvo prišlo nazaj v tabor, so rekli Izraelovi 
starešine: 

»Zakaj nas je danes Gospod udaril pred Filistejci? 
Vzemimo si iz Sila skrinjo Gospodove zaveze, 
da pride med nas in nas reši iz rok sovražnikov!« 

"Ljudstvo je torej poslalo v Silo in prinesli so od tam 
skrinjo zaveze Gospoda vsega vesolja, ki ima sedež 

na kerubih; 
oba Helijeva sinova, Ofni in Finees, pa sta spremljala 

skrinjo zaveze. 
5 Ko je prišla skrinja Gospodove zaveze v tabor, 

je ves Izrael zavriskal z močnim glasom, da je zemlja 
zadonela. 

6 Filistejci so slišali glasno vriskanje in vprašali: 
»Kaj pomeni to močno glasno vriskanje v taboru 

Hebrejcev?« 
Zvedeli so, da je prišla Gospodova skrinja v tabor. 

7 Tedaj so se Filistejci zbali in so rekli: 
»Bog je prišel v izraelski tabor.« 
Rekli so: »Gorje nam! 
Kajti kaj takega se prej ni nikdar zgodilo. 

8 Gorje nam! Kdo nas bo rešil iz roke tega mogočnega 
Boga? 

To je Bog, ki je udaril Egipt z vsakršnimi nadlogami 
v puščavi. 

9 Okrepite se in bodite možje, Filistejci, 
da ne boste služili Hebrejcem, kakor so ti služili vam! 
Bodite torej možje in bojujte se!« 

10 Filistejci so se bojevali in Izrael je bil poražen. 
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Bežali so vsak na svoj dom, poraz je bil zelo velik. 
Izmed Izraela je padlo trideset tisoč pešcev. 

11 Tudi božja skrinja je bila ugrabljena 
in oba Helijeva sinova, Ofni in Finees, sta padla. 

PSALM 43 (10—11. 14—15. 24—25) 

O d p e v : Gospod, reši nas, saj si usmiljen. 

Gospod, zavrgel si nas in osramotil, 
in z našimi vojskami več ne hodiš. 
Umakniti smo se morali pred nasprotniki 
in naši črtilci nas ropajo. Odpev. 

Dal si nas v sramotenje našim sosedom, 
da se nam roga j o in nas zasmehujejo. 
Naredil si nas v pregovor med narodi, 
da ljudstva majejo z glavo nad nami. Odpev. 

Zbudi se, zakaj spiš. Gospod? 
Prebudi se, nikar nas ne zavrzi za vedno! 
Zakaj skrivaš svoje obličje, 
pozabljaš na našo bedo in stisko? Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVI GOBAVCA 
Mr 1, 40-45 . 

Iz svetega evangelija po Marku. 
40 Tisti čas pride k Jezusu gobavec in ga prosi: 

»Če hočeš, me moreš očistiti.« 
41 Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, 

se ga dotakne in mu reče: 
»Hočem, bodi očiščen.« 

42 Takoj je gobavost izginila in je bil očiščen. 
43 S strogimi besedami ga je takoj odpravil ter mu rekel: 
44 »Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, [> 
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pokaži se duhovniku in prinesi za svoje očiščenje dar, 
ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 

45 Ta pa je odšel in začel na vsa usta razglašati, kaj se je 
zgodilo, 

tako da Jezus ni več mogel očitno iti v mesto, 
ampak je bival zunaj na samotnih krajih; 
in hodili so k njemu od vseh strani. 

P e t e k 1. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: TRUDIMO SE ZA VEČNI POKOJ 
Hebr 4, 1—5. 11. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
1 bojmo se, da bi kdo izmed vas ne menil, da je zakasnel, 
ko obljuba, da pridemo v njegov pokoj, še obstaja. 

2 Evangelij je namreč oznanjen nam kakor onim, 
toda onim slišana beseda ni koristila, 
ker niso bili po veri združeni s tistimi, ki so jo poslušali. 

3 Po j demo namreč v pokoj, kateri smo vero sprejeli, 
kakor je rekel: 
»Prisegel sem v svojem srdu: Ne pojdejo v moj pokoj«, 
in vendar so bila dela dovršena od začetka sveta. 

4 Rekel je namreč nekje o sedmem dnevu tako: 
»Počival je Bog sedmi dan od vseh svojih del.« 

5 In na tem mestu zopet: 
»Ne pojdejo v moj pokoj«. 

11 Potrudimo se torej, da pridemo v oni pokoj, 
da kateri ne pade prav po tem zgledu neposlušnosti. 
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PSALM 77 (3.4bc. 6c—7. 8) 

O d p e v : Ne pozabite Gospodovih del! 

Kar smo culi in zvedeli, 
kar so nam pripovedovali naši očetje, 
bomo pripovedovali prihodnjemu rodu 
o Gospodovih slavnih delih. Odpev. 

Sinovi naj pripovedujejo svojim sinovom, 
naj zaupajo v Boga, 
naj ne pozabijo Gospodovih del, 
marveč naj spolnjujejo njegove ukaze. Odpev. 

Naj ne postanejo uporen in trmast rod, 
kakor njihovi očetje, 
rod, ki ni imel pravega srca 
in ne Bogu zvestega duha. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 31. 

LETO II 
Berilo: IZRAELCI HOČEJO PO NESPAMETI 

IMETI KRALJA 
1 Sam 8, 4—7. 10—22a. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
4 Zbrali so se tedaj vsi Izraelovi starešine 

in prišli k Samuelu v Ramo. Rekli so mu: 
5 »Glej, postaral si se in tvoja sinova ne hodita po tvojih 

potih. 
Postavi nam torej kralja, da nas bo vodil, 
kakor je pri vseh narodih!« 

6 Samuelu pa to ni bilo všeč, ker so rekli: 
»Daj nam kralja, da nas bo vodil!« 

7 Samuel je molil h Gospodu in ta mu je rekel: 
»Poslušaj glas ljudstva v vsem, kar ti pravijo; 
saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, 
naj ne kraljujem nad njimi.« O 
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10 Samuel je povedal vse Gospodove besede ljudstvu, 
ki je od njega zahtevalo kralja. Rekel je: 

11 »To bodo pravice kralja, ki bo kraljeval nad vami: 
Jemal bo vaše sinove in si jih nastavljal, 
da bodo na njegovih vozovih in na konjih 
in da bodo tekli pred njegovim vozom. 

12 Postavljal si bo tisočnike in petdesetnike; 
orati bodo morali njegove njive, pospravljati njegovo žetev 
in mu delati bojno orožje in vozno opravo. 

"Vaše hčere pa bo jemal, da bodo pripravljale mazila, 
kuhale in pekle. 

"Vaše najboljše njive, vinograde in oljnike bo jemal 
in dajal svojim služabnikom. 

15 Od vaših setev in vinogradov bo pobiral desetino 
in jo dajal svojim dvornikom in služabnikom. 

16 Jemal bo vaše hlapce in vaše dekle, 
vaše najboljše vole in vaše osle 
ter jih rabil pri svojem delu. 

17 Od vaše drobnice bo pobiral desetino, 
vi sami pa boste njegovi služabniki. 

"Tisti čas boste vpili zaradi svojega kralja, ki ste si ga 
izvolili, 

toda Gospod vas tisti čas ne bo uslišal.« 

"Ljudstvo pa ni hotelo poslušati Samuelovega glasu, 
temveč so rekli: »Ne, ampak kralj naj bo nad nami! 

20 Tudi mi bodimo kakor so vsi narodi: 
Naš kralj naj nas sodi, naj hodi pred nami 
in naj vodi naše boje!« 

21 Samuel je slišal vse besede ljudstva in jih povedal 
Gospodu. 

Gospod pa je rekel Samuelu: 
22 »Poslušaj njihov glas in jim postavi kralja!« 



1. navadni teden: petek 31 

PSALM 88 (16—17. 18—19) 
O d p e v : Gospodove milosti bom na veke opeval. 

Blagor ljudstvu, ki tebe pozdravlja! 
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili, 
v tvojem imenu se bodo vedno veselili, 
poveličevali se s tvojo pravičnostjo. Odpev. 

Gospod, ti si sijaj njih moči, 
s tvojo naklonjenostjo se dviga naša moč. 
Zakaj naš ščit je Gospodov, 
naš kralj je Izraelov Sveti. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS IMA OBLAST ODPUŠČATI GREHE 
Mr 2, 1—12. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Jezus je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum 
in razvedelo se je, da je v hiši. 

2 Nabralo se jih je mnogo, 
tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, 
in jim je oznanjal nauk. 

3 Prišli so k njemu z mrtvoudnim, ki so ga štirje nosili. 
4 Ker ga pa zaradi množice niso mogli prinesti preden j , 

so nad mestom, koder je bil, odkrili streho 
in skozi odprtino spustili posteljo, na kateri je mrtvoudni 

ležal. 
5 Ko je Jezus videl njih vero, je rekel mrtvoudnemu: 

»Sin, tvoji grehi so odpuščeni.« 
6 Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v srcu mislili: 
7 »Kaj ta tako govori? Govori bogokletno! 

Kdo more grehe odpuščati, kakor edino Bog?« 
8 Jezus v duhu takoj spozna, 

da sami pri sebi tako mislijo, in jim reče: 
»Kaj to v srcu mislite? t> 
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'Kaj je laže, reči mrtvoudnemu: ,Tvoji grehi so odpuščeni' 
ali reči: ,Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi'? 

10 Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, 
na zemlji odpuščati grehe« — reče mrtvoudnemu — 

11 »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj 
dom!« 

12 Ta je precej vstal, vzel posteljo in odšel vpričo vseh, 
tako da so vsi strmeli in slavili Boga: 
»Nikoli nismo videli kaj takega.« 

S o b o t a 1. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: BLIŽAJMO SE BOGU Z ZAUPANJEM 
Hebr 4, 12—16. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
"božja beseda je živa, 

učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč 
in prodre do ločitve duše in duha, 
tudi do sklepov in mozga 
ter razsoja misli in namene srca. 

13 In ni je stvari, ki bi bila nevidna pred njo, 
ampak vse je odkrito in očitno očem Boga, 
kateremu nam bo treba dajati odgovor. 

"Ker imamo vzvišenega velikega duhovnika, 
ki je šel skozi nebo, Jezusa, božjega Sina, 
se držimo veroizpovedi. 

15 Kajti nimamo takega velikega duhovnika, 
ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, 
temveč enako skušanega v vsem, 
razen v grehu. 



1. navadni teden: sobota 33 

16Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, 
da dosežemo usmiljenje 
in najdemo milost za pomoč o pravem času. 

PSALM 18 (8. 9. 10. 15) 
O d p e v : Gospod ima besede večnega življenja. 

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo; 
Gospodova beseda je zanesljiva, 
uči nevednega. Odpev. 

Gospodove postave so prave, 
razveseljujejo srce; 
Gospodov ukaz je čist, 
razsvetljuje oči. Odpev. 

Gospodov strah je iskren, 
ostane vekomaj; 
Gospodovi odloki so resnični, 
obenem pravični. Odpev. 

Prijetni naj bodo izreki mojih ust 
in misli mojega srca 
pred teboj, o Gospod, 
moja skala in moj rešitelj. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 35. 

LETO II 

Berilo: BOG UKAŽE SAMUELU, NAJ MAZILI SAVLA 
ZA KRALJA 

1 Sam 9, 1^1. 17—19; 10, la. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 

'Bil je mož iz Benjamina, z imenom Kis, premožen mož. 
2 Imel je mladega in lepega sina Savla; 

ni ga bilo med Izraelovimi sinovi lepšega od njega; 
za glavo je bil višji kakor kdor koli izmed ljudstva. > 
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3 Ko so se izgubile oslice Savlovega očeta Kisa, 
je ta rekel svojemu sinu Savlu: 
»Vzemi s seboj enega izmed hlapcev 
ter vstani in pojdi iskat oslice!« 

4 Prehodila sta Efraimsko pogorje in pokrajino Salisa, 
pa jih nista našla. 
Prehodila sta pokrajino Šalim, a jih ni bilo. 
Prehodila sta Benjaminovo pokrajino, pa jih nista našla. 

17 Ko je Samuel zagledal Savla, mu je Gospod naznanil: 
»Glej, to je mož, ki sem ti o njem rekel: 
On naj vlada mojemu ljudstvu!« 

"Tedaj je Savel med vrati pristopil k Samuelu in rekel: 
»Povej mi, prosim, kje je prerokova hiša?« 

"Samuel je odgovoril Savlu: »Jaz sem prerok. 
Pojdi z menoj na višino! Jej ta danes z menoj! 
Zjutraj te odpustim in ti vse povem, kar imaš na srcu.« 

1 Drugo jutro je Samuel vzel posodico z oljem, 
mu ga izlil na glavo, ga poljubil in rekel: 
»Glej, Gospod te je mazilil za kneza nad svojim deležem. 
Ti boš rešil njegovo ljudstvo iz rok vseh sovražnikov.« 

PSALM 20 (2—3. 4—5. 6—7) 

O d p e v : Tvoje moči se veseli pravični. 

Gospod, tvoje moči se kralj veseli, 
kako zelo se raduje tvoje pomoči! 
2eljo njegovega srca si mu spolnil 
in prošnje njegovih ustnic mu nisi odrekel. Odpev. 

Prehitel si ga s srečnimi blagoslovi, 
mu dal na glavo zlato krono. 
Prosil te je življenja, dal si mu ga; 
dolgotrajno življenje na veke. Odpev. 
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Velika je njegova slava po tvoji pomoči, 
veličastvo in sijaj si nanj položil, 
naredil si ga za vir blagoslova na veke, 
ga razveselil pred svojim obličjem. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTUS JE PRIŠEL KLICAT GREŠNIKE 
Mr 2, 13—17. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Tisti čas je Jezus spet šel k jezeru. 
Vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil. 

"Mimo gredoč je zagledal Levija, Alfejevega sina, 
ko je sedel pri mitnici, in mu rekel: »Hodi za menoj!« 
In vstal je ter šel za njim. 

15 Ko je bil pa Jezus v njegovi hiši pri mizi, 
je z njim in njegovimi učenci 
obedovalo mnogo cestninarjev in grešnikov, 
kajti mnogo jih je bilo, ki so hodili za njim. 

16 Ko so pismouki izmed farizejev videli, 
da je z grešniki in cestninarji, 
so govorili njegovim učencem: 
»Kako da je s cestninarji in grešniki?« 

17 Ko Jezus to sliši, jim reče: 
»Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. 
Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« 

3* 
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Ponedeljek 2. n a v a d n e g a tedna 

LETO I 

Berilo: BOŽJI SIN SE NA ZEMLJI UČI POKORŠČINE 
Hebr 5, 1—10. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

'Vsak veliki duhovnik se jemlje izmed ljudi 
in se postavlja za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, 
da daruje dari in daritve za grehe 

2 in more imeti potrpljenje s tistimi, 
ki so nevedni in se motijo, 
ker je tudi sam obdan s slabostjo 

3 in mora zaradi nje kakor za ljudstvo 
tako tudi zase opravljati daritve za grehe. 

4 In nobeden si ne prisvaja te časti, 
ampak kogar kliče Bog kakor Arona. 

5 Tako si tudi Kristus ni sam dal časti, 
da je postal veliki duhovnik, 
ampak Bog, ki mu je rekel: 
»Moj Sin si ti, danes sem te rodil«; 

6 kakor pravi tudi na drugem mestu: 
»Ti si duhovnik vekomaj po Melkizedekovem redu.« 

7 On je v dneh svojega življenja na zemlji 
daroval prošnje in molitve s silnimi klici in solzami 
Bogu, ki ga je mogel oteti smrti, 
in bil je uslišan zaradi bogovdanosti. 

8 Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil 
pokorščine. 

9 Ko je dosegel popolnost, 
je postal za vse, kateri so mu poslušni, 
začetnik večnega zveličanja, 

10 od Boga imenovan za velikega duhovnika 
po Melkizedekovem redu. 
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PSALM 109 (1. 2. 3. 4) 

O d p e v : Ti si duhovnik vekomaj. 

Gospod je rekel mojemu Gospodu: 
»Sedi na mojo desnico, 
dokler ne položim tvojih sovražnikov 
za podnožje tvojih nog!« Odpev. 

Žezlo tvoje mogočnosti 
raztegne Gospod s Siona: 
»Gospoduj, gospoduj 
sredi svojih sovražnikov! Odpev. 

Tvoje je gospostvo 
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju: 
rodil sem te kakor roso 
pred zgodnjo danico.« Odpev. 

Gospod je prisegel 
in se ne bo kesal: 
»Ti si duhovnik vekomaj 
po Melkizedekovem redu.« Odpev. 

EVANGELIJ na str. 39. 

LETO II 
Berilo: BOG ZAVRŽE NEPOKORNTEGA SAVLA 
1 Sam 15, 16—23. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
16 Po zmagi nad Amalečani je Samuel rekel Savlu: 

»Pusti, da ti povem, kaj mi je nocoj govoril Gospod.« 
Rekel mu je: »Govori!« 

17 Samuel je rekel: 
»Ali nisi postal poglavar Izraelovih rodov, 
ko si se sam sebi zdel majhen? 
Gospod te je mazilil za kralja nad Izraelom. 

"Poslal te je na pot ter zapovedal: 
»Pojdi in pokončaj z zakletvijo grešne Amalečane 
in bojuj se z njimi, dokler jih ne uničiš!' > 
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19 Zakaj torej nisi poslušal Gospodovega glasu, 
ampak si se lotil plena in storil, kar je hudo 

v Gospodovih očeh?« 
20 Savel je odgovoril Samuelu: 

»Saj sem poslušal Gospodov glas 
in hodil po poti, po kateri me je poslal Gospod. 
Pripeljal sem kralja Amalečanov Agaga, 
Amalečane pa sem pokončal z zakletvijo. 

21 Ljudstvo pa je vzelo od plena drobnice in govedi, 
kar je bilo najboljšega za zakletev, 
da bi darovali Gospodu, tvojemu Bogu, v Galgali.« 

22 Samuel pa je rekel: 
»Ali so Gospodu bolj všeč žgalne in klavne daritve 
kakor pokorščina Gospodovemu povelju? 
Glej, pokorščina je boljša kot daritev, 
poslušnost boljša kot tolšča ovnov. 

23 Kajti upor je kakor greh vraževanja 
in samovolja kakor zlo malikovanja. 
Ker si zavrgel Gospodovo povelje, 
je tudi on tebe zavrgel kot kralja.« 

PSALM 49 (8—9. 16bc—17. 21.23) 

O d p e v : Kdor prav dela, bo videl božje zveličanje. 

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. 
Ne jemljem iz tvoje hiše telička 
ne kozlov iz tvojih čred. Odpev. 

Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 
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To si delal in jaz bi naj molčal? 
Grajam te in to ti stavim pred oči. 
Kdor daruje hvalno daritev, me časti, 
in kdor prav ravna, mu pokažem božje zveličanje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: VESELJE UČENCEV, KER JE JEZUS 
PRI NJIH 

Mr 2, 18—22. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
18 Tisti čas so se učenci Janeza Krstnika in farizeji postili. 

Pa pridejo in rečejo Jezusu: 
»Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo, 
tvoji učenci pa ne?« 

19 Jezus jim odgovori: 
»Ali se morejo postiti svat je, dokler je ženin pri njih? 
Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti. 

20 Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet, 
in takrat, tiste dni, se bodo postili. 

21 Nihče ne prišije na staro obleko zaplate iz neudelanega 
blaga; 

sicer nov našiv od stare še kaj odtrga 
in nastane še večja luknja. 

22 Nihče ne deva novega vina v stare mehove, 
sicer vino mehove razžene pa bo uničeno vino in mehovi, 
marveč devajo novo vino v nove mehove.« 
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T o r e k 2. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: UPANJE VARNO SIDRO NAŠE DUŠE 
Hebr 6, 10—20. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
10 Bog ni krivičen, da bi pozabil vaše delo in ljubezen, 

ki ste jo skazali njegovemu imenu, 
ker ste svetim stregli in še strežete. 

11 Želimo pa, naj vsakdo izmed vas pokaže isto vnemo 
za popolnost upanja do konca, 

12 da bi se namreč ne polenili, ampak posnemali tiste, 
ki so po veri in stanovitnosti deležni obljub. 

13 Ko je namreč Bog dal obljubo Abrahamu, 
je prisegel sam pri sebi, 
ker ni mogel priseči pri nikomer, ki bi bil večji; 

"rekel je: 
»Resnično obilno te bom blagoslovil in silno te namnožil.« 

15 Tako je potrpežljivo čakal ter obljubo prejel. 
"Ljudje namreč prisegajo pri večjem 

in vsakega prerekanja konec je prisega, ki je potrditev. 

"Ker je hotel Bog dedičem obljube še bolj pokazati 
nepremenljivost svojega sklepa, je pristavil prisego, 

18 da bi po dveh nepremenljivih dejanjih, 
ki je v njih nemogoče, da bi Bog varal, 
imeli močno tolažbo, kateri smo pribežali, 
da se oprimemo danega upanja. 

19 V upanju imamo sidro svoje duše, ki je varno in trdno 
ter sega v notranjščino za zagrinjalom, 

20 kamor je šel za nas predhodnik Jezus, 
ki je po Melkizedekovem redu postal veliki duhovnik 

na veke. 
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PSALM 110 (1—2. 4—5. 9.10c) 
O d p e v : Vekomaj se spominja svoje zaveze. 

ali: Aleluja. 

Slavil bom Gospoda z vsem srcem 
v zboru pravičnih in na shodu. 
Velika so Gospodova dela, 
občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo. Odpev. 

Ohranil je spomin na svoja čudovita dela, 
Gospod je usmiljen in milostljiv; 
jesti daje njim, ki se ga boje, 
vekomaj se spominja svoje zaveze. Odpev. 

Poslal je rešitev svojemu ljudstvu, 
potrdil je svojo zavezo za vekomaj; 
sveto in častitljivo je njegovo ime, 
njegova hvala ostane na veke. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 43. 

LETO II 

Berilo: GOSPODOV DUH V MAZILJENEM KRAUU 
DAVIDU 

1 Sam 16, 1—13. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
1 Gospod je rekel Samuelu: 

»Doklej boš žaloval nad Savlom, ker sem ga zavrgel, 
da ne bo kralj nad Izraelom? 
Napolni svoj rog z oljem in odpravi se na pot! 
Pošljem te k Betlehemcu Jeseju, 
kajti med njegovimi sinovi sem si izvolil kralja!« 

2 Samuel je odgovoril: »Kako naj grem? 
Ako Savel to sliši, me bo umoril.« 
Gospod pa je naročil: 
»Vzemi s seboj junico in reci: ,Prišel sem darovat 

Gospodu!' [> 
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3 K daritvi povabi Jeseja in povedal ti bom, kaj moraš 
storiti: 

mazili mi tega, ki ti ga pokažem!« 
4 Samuel je storil, kar je naročil Gospod. 

Ko je prišel v Betlehem, so mu šli mestni starešine 
trepetaje naproti: 

»Ali pomeni tvoj prihod kaj dobrega?« 
5 Odgovoril je: »Da, prišel sem darovat Gospodu. 

Posvetite se in pridite z menoj k daritvi.« 
In posvetil je Jeseja in njegove sinove ter jih povabil 

k daritvi. 
6 Ko so prišli, je zagledal Eliaba, enega izmed sinov, in 

menil: 
»Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec« 

7 Gospod pa je dejal Samuelu: 
»Ne glej na njegovo zunanjost, 
ne na njegovo visoko postavo, kajti odklanjam ga. 
Saj ne gre za to, kar človek vidi. 
Človek namreč gleda na to, kar je pred očmi, 
Gospod pa gleda na srce.« 

8 Nato je Jese poklical Abinadaba in ga pripeljal pred 
Samuela. 

Pa je rekel: »Tudi tega Gospod ni izvolil.« 
9 Potem je Jese pripeljal Sama. 

Pa je rekel: »Tudi tega Gospod ni izvolil.« 
10 Tako je pripeljal Jese sedem svojih sinov pred Samuela. 

Pa je Samuel rekel Jeseju: 
»Teh Gospod ni izvolil.« 

11 Tedaj je Samuel rekel Jeseju: 
»Ali so to že vsi?« 
Odgovoril je: 
»Manjka še najmlajši. Glej, ta pase drobnico!« 
In Samuel je velel Jeseju: 
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»Pošlji ponj! 
Ne sedemo prej za mizo, dokler ne pride sem.« 

"Poslal je torej ponj in ga pripeljal. 
Bil je pa rdečkast, lepih oči in zale postave. 
In Gospod je velel: 
»Vstani, mazili ga, kajti ta je!« 

13 Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih 
bratov. 

Od tega dne dalje je Gospodov Duh prešinjal Davida. 

PSALM 88 (20. 21—22. 27—28) 

O d p e v : David je božji služabnik. 

Nekdaj si govoril v videnju 
in rekel svojim svetim: 
»Nadel sem krono mogočnemu, 
povzdignil sem izvoljenca izmed ljudstva. Odpev. 

Našel sem Davida, svojega hlapca, 
s svojim svetim oljem sem ga mazilil, 
da bi bila vedno z njim moja roka 
in ga krepila moja rama. Odpev. 

On me bo klical: Moj oče si ti, 
moj Bog in skala mojega zveličanja. 
Jaz pa ga postavim za prvorojenca, 
za najvišjega med kralji na zemlji.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: SOBOTNI POČITEK JE ZARADI ČLOVEKA 
Mr 2, 23—28. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
23 Zgodilo se je, ko je Jezus v soboto šel skozi setve, 

da so njegovi učenci spotoma začeli smukati klasje. 
24 Farizeji so mu govorili: 

»Glej, kaj delajo v soboto! To ni dovoljeno.« t> 
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25 Rekel jim je: 
»Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, 
ko je prišel v stisko in je bil lačen sam 
in kateri so bili z njim; 

26 kako je ob času velikega duhovnika Abjatarja 
stopil v božjo hišo in jedel posvečene hlebe, 
katerih ni bilo dovoljeno jesti drugim kakor duhovnikom, 
in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?« 

27 Rekel jim je: 
»Sobota je ustvarjena zaradi človeka 
in ne človek zaradi sobote. 

28 Zato je Sin človekov gospod tudi sobote.« 

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

LETO I 
Berilo: JEZUS VELIKI DUHOVNIK 

PO MELKIZEDEKOVEM REDU 
Hebr 7, 1—3. 15—17. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
Bratje, 

1 Melkizedek, kralj v Salemu, duhovnik Boga Najvišjega, 
je Abrahamu, vračajočemu se po porazu kraljev, 
prišel naproti ter ga blagoslovil. 

2 Abraham je dal desetino od vsega njemu, 
čigar ime je najprej, po razlagi, »kralj pravičnosti«, 
potem pa tudi kralj Salema, kar pomeni »kralj miru«. 

3 Je brez očeta, brez matere, brez rodovnika, 
brez začetka dni in brez konca življenja, 
podoben pa božjemu Sinu in ostane duhovnik za vedno. 

"Podobno kakor Melkizedek je nastopil drug duhovnik, 
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16 ki ni postal duhovnik po postavi telesne zapovedi, 

ampak po moči neminljivega življenja. 
"Pismo namreč pričuje: 

»Ti si duhovnik vekomaj po Melkizedekovem redu.« 

PSALM 109 (1. 2. 3. 4) 

O d p e v : Ti si duhovnik vekomaj. 

Gospod je rekel mojemu Gospodu: 
»Sedi na mojo desnico, 
dokler ne položim tvojih sovražnikov 
za podnožje tvojih nog!« Odpev. 

žezlo tvoje mogočnosti 
raztegne Gospod s Siona: 
»Gospoduj, gospoduj 
sredi svojih sovražnikov! Odpev. 

Tvoje je gospostvo 
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju: 
rodil sem te kakor roso 
pred zgodnjo danico.« Odpev. 

Gospod je prisegel 
in se ne bo kesal: 
»Ti si duhovnik vekomaj 
po Melkizedekovem redu.« Odpev. 

EVANGELIJ na str. 47. 

LETO II 

Berilo: DAVID PREMAGA FILISTEJCA GOLJATA 
1 Sam 17, 32—33. 37. 40—51. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
32 David je rekel Savlu: 

»Nikomur naj ne upade srce zaradi Goljata. 
Tvoj služabnik pojde in se bo bojeval s tem Filistejcem.« 

33 Savel je odgovoril Davidu: > 



46 2. navadni teden: sreda 

»Ne moreš iti proti temu Filistejcu, da bi se bojeval 
z njim. 

Kajti mladenič si še, on pa je vojak od svoje mladosti.« 
37 Potem je David rekel: 

»Gospod, ki me je rešil iz krempljev leva in medveda, 
me bo rešil iz rok tega Filistejca.« 
Nato je Savel rekel Davidu: 
»Pojdi in Gospod naj bo s teboj!« 

40 David je vzel svojo palico, 
si izbral pet gladkih kamnov iz potoka 
in jih dal v pastirsko torbo, v kateri je imel fračo, 
vzel fračo v roko in šel proti Filistejcu. 

41 Filistejec je prihajal vedno bliže proti Davidu 
in njegov oproda je šel pred njim. 

42 Ko je Filistejec pogledal in videl Davida, ga je zaničeval: 
bil je namreč še mladenič, rdečkast in zale postave. 

43 Filistejec je rekel Davidu: 
»Sem mar pes, da prihajaš k meni s palico?« 
In Filistejec je preklinjal Davida pri svojih bogovih. 

44 Potem je rekel Davidu: »Pridi k meni 
in dal bom tvoje meso pticam pod nebom in živalim 

na polju!« 
45 David pa je odgovoril Filistejcu: 

»Ti prihajaš k meni z mečem, sulico in kopjem, 
jaz pa prihajam k tebi v imenu Gospoda nad vojskami, 
Boga Izraelovih bojnih vrst, ki si jih zasmehoval. 

46 Danes te bo Gospod izročil meni v roke, 
ubil te bom in ti odsekal glavo. 
Trupla filistejske vojske bom še danes dal pticam pod 

nebom in zverinam na zemlji, 
da ves svet spozna, da je Bog v Izraelu. 

47 In vsa ta množica bo spoznala, 
da Gospod ne rešuje z mečem in sulico. 
Kajti boj je Gospodov in dal vas bo nam v roke.« 
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48 Ko se je Filistejec dvignil in šel bliže proti Davidu, 
je David hitro stekel iz bojne vrste proti Filistejcu. 

49 Segel je v torbo, vzel iz nje kamen, ga zalučal 
in zadel Filistejca v čelo. 
Kamen mu je prebil čelo, da je padel z obrazom na 

zemljo. 
50 Tako je David premagal Filistejca s fračo in kamnom 

ter pobil in ubil Filistejca, ne da bi bil meč v Davidovi 
roki. 

51 David je pritekel, stopil k Filistejcu, prijel njegov meč, 
ga potegnil iz nožnice ter ga usmrtil s tem, 
da mu je z mečem odsekal glavo. 
Ko so Filistejci videli, da je njihov junak mrtev, 

so zbežali. 

PSALM 143 (1—2. 9—10) 

O d p e v : Hvaljen Gospod, moj varuh. 

Hvaljen Gospod, moj varuh, 
ki uri moje roke za boj in bitko; 
moja obramba in moj osvoboditelj, 
moj ščit in moje zavetje! Odpev. 

O Bog, pel ti bom novo pesem, 
igral ti bom na harfo desetih strun, 
tebi, ki naklanjaš kraljem zmago, 
ki si rešil Davida, svojega služabnika. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: DOBRO SMEMO DELATI TUDI V SOBOTO 
Mr 3, 1—6. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tisti čas je Jezus spet stopil v shodnico 
in tam je bil človek s posušeno roko. 

2 Opazovali so ga, če ga bo ozdravil v soboto, 
da bi ga zatožili. [> 
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3 Rekel je možu, ki je imel suho roko: »Stopi v sredo.« 
4 Njim pa reče: 

»Ali se sme v soboto dobro storiti, ali hudo storiti? 
Življenje rešiti, ali pogubiti?« 
Ti pa so molčali. 

5 Srdito jih premeri 
in žalosten nad slepoto njih srca reče človeku: 
»Stegni roko!« 
Stegnil jo je in roka je bila ozdravljena. 

6 Nato so farizeji odšli 
in se zoper njega posvetovali s herodovci, 
da bi ga umorili. 

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

Berilo: KRISTUS JE ENKRAT OPRAVIL DARITEV 
ZA GREHE 

Hebr 7, 25—28; 8, 1—6. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
"Jezus more vedno dajati zveličan je tistim, 

ki se po njem bližajo Bogu, 
ker vedno živi, da prosi zanje. 

26 Spodobilo se je namreč, da imamo takega velikega 
duhovnika, 

ki je svet, nedolžen, neomadeževan, 
ločen od grešnikov in višji od nebes; 

27 ki mu ni treba kakor velikim duhovnikom 
vsak dan poprej darovati za lastne grehe, 
potlej za grehe ljudstva. 
Kajti to je storil enkrat, ko je daroval sam sebe. 
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28 Postava namreč postavlja za velike duhovnike ljudi, 
obdane s slabostjo, 

beseda prisege, ki je prišla za postavo, 
pa postavlja Sina, vekomaj popolnega. 

1 Glavno pri tem, o čemer govorimo, pa je to, 
da imamo takega velikega duhovnika, 
ki je sedel na desno prestola veličastva v nebesih 

2 in je služabnik svetišča in pravega šotora, 
ki ga je postavil Gospod in ne človek. 

3 Vsak veliki duhovnik je namreč v to postavljen, 
da daruje dari in daritve; 
zatorej je treba, da ima tudi kaj darovati. 

4 Ko bi bil torej na zemlji, bi niti ne bil duhovnik, 
zakaj tu so taki, ki darujejo daritve po postavi; 

5 in služijo podobi in senci tega, kar je v nebesih, 
kakor je bilo naročeno Mojzesu, ko je hotel napraviti 

šotor: 
»Glej«, je rekel, »da vse narediš po podobi, 
ki ti je bila pokazana na gori.« 

6 Tako pa je dobil toliko odličnejšo službo, 
kolikor je tudisrednik boljše zaveze, 
ki je pač postavljena na boljših obljubah. 

PSALM 39 (7—8a. 8b—9. 10.17) 

O d p e v : Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. 

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, 
ali ušesa si mi odprl. 
Zgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal; 
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!« Odpev. 

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam; 
v zvitku knjige je o meni pisano: 
Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli 
in tvoja postava je v mojem srcu.« Odpev. 
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Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru; 
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš. 
V tebi naj se radujejo vsi, ki te iščejo, 
in tisti, ki želijo tvoje pomoči. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 52. 

LETO II 

Berilo: SAVEL STREŽE DAVIDU PO ŽIVLJENJU 
1 Sam 18, 6—9; 19, 1—7. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
6 Ko se je David po zmagi nad Filistejcem Goljatom vračal 

in so prišli domov, 
so šle žene iz vseh Izraelovih mest med petjem in rajanjem 
kralju Savlu naproti z radostnim vzklikanjem, bobni 

in cimbali. 
7 Rajajoče žene so izmenoma pele: 

»Savel jih je pobil tisoč, David pa deset tisoč.« 
8 Savel se je silno razsrdil in te besede mu niso nič 

ugajale. 
Rekel je: »Davidu prištevajo deset tisoč, a meni samo 

tisoč. 
'Preostaja mu samo še kraljestvo.« 

Od tega dne dalje je Savel grdo gledal Davida. 
1 Sporočil je svojemu sinu Jonatanu 

in vsem svojim služabnikom, da bo dal Davida ubiti. 
Savlov sin Jonatan pa je bil Davidu zelo naklonjen. 

2 Sporočil je Davidu: 
»Moj oče Savel ti streže po življenju. 
Zato, prosim, varuj se jutri. 

3 Umakni se na skrivno mesto in se skrij! 
Jaz pa pojdem in bom stal zraven svojega očeta na polju, 

kjer boš ti, 
in bom o tebi govoril s svojim očetom. 
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Kar bom zvedel, ti bom naznanil.« 
4 Jonatan je svojemu očetu Savlu govoril dobro o Davidu. 
Rekel mu je: 
»Naj se kralj ne pregreši zoper svojega služabnika Davida! 
Kajti ni se pregrešil zoper tebe 
in njegovo delo je bilo zate zelo koristno. 

5 Svoje življenje je postavil v nevarnost ter ubil Filistejca 
in Gospod je naklonil veliko zmago vsemu Izraelu. 
Videl si to in se veselil. 
Zakaj bi se torej pregrešil nad nedolžno krvjo, 
da bi ubil Davida brez vzroka?« 

6 Savel je poslušal Jonatanov glas in prisegel: 
»Kakor resnično živi Gospod, naj ne bo umorjen!« 

7 Tedaj je Jonatan poklical Davida in mu vse to povedal. 
Potem je Jonatan pripeljal Davida k Savlu 
in bil je v njegovi službi kakor poprej. 

PSALM 55 (2—3. 9—lOab. 10c.ll.12) 

O d p e v : Zaupam v Boga, ne bojim se. 

Bog, usmili se me, ker me vznemirjajo, 
kar naprej me napadajo in stiskajo; 
moji sovražniki me vedno vznemirjajo, 
mnogo jih je, ki se borijo zoper mene. Odpev. 

Pota mojega begunstva so ti znana, 
moje solze so spravljene pri tebi: 
mar niso zapisane v tvoji knjigi? 
Ko te kličem, zbežijo moji sovražniki. Odpev. 

Dobro vem, da je Bog z menoj: 
V Boga, čigar obljubo slavim, 
v Boga zaupam, ne bom se bal: 
kaj mi more storiti človek? Odpev. 

http://10c.ll.12
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUSA PRIZNAVAJO CELO 
HUDOBNI DUHOVI 

Mr 3, 7—12. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
7 Tisti čas se je Jezus s svojimi učenci umaknil k morju. 

Spremljala ga je velika množica iz Galileje; 
8 pa tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, 

z one strani Jordana, iz okolice Tira in Sidona 
je prišla k njemu velika množica, 
ko so slišali, kolika dela je izvrševal. 

'Rekel je svojim učencem, 
naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, 
da bi ga ne stiskali. 

10 Mnogo jih je namreč ozdravil; 
zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, 
kateri so bili v nadlogah. 

11 Kadar so ga videli hudi duhovi, 
so padali preden j in vpili: 
»Ti si božji Sin.« 
In zelo jim je zabičeval, naj ga ne razglasijo. 
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P e t e k 2. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: KRISTUS JE SREDNIK BOLJŠE ZAVEZE 
Hebr 8, 6—13. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
6 naš veliki duhovnik je dobil toliko odličnejšo službo, 

kolikor je tudi srednik boljše zaveze, 
ki je pač postavljena na boljših obljubah. 

7 Zakaj, če bi bila ona prva brez pomanjkljivosti, 
bi se ne iskalo mesto drugi. 

8 Graja jih namreč, ko pravi: 
»Glejte, prišli bodo dnevi, govori Gospod, 
in z Izraelovo in Judovo hišo bom sklenil novo zavezo; 

9 ne take, kakor je bila zaveza, ki sem jo sklenil z njih očeti 
tisti dan, ko sem jih prijel za roko, 
da bi jih popeljal iz egiptovske dežele; 
ker sami niso ostali v moji zavezi, 
sem jih tudi jaz vnemar pustil, govori Gospod. 

10 To je zaveza, ki jo bom z Izraelovo hišo sklenil 
po tistih dneh, govori Gospod: 
Dal bom svoje postave v njih misli ter jih zapisal v njih srca; 
jaz bom njih Bog in oni bodo moje ljudstvo. 

11 Nihče ne bo učil svojega rojaka in nihče svojega brata: 
,Spoznaj Gospoda'; zakaj vsi me bodo poznali, 
od majhnega med njimi do velikega. 

12 Milosten bom njih krivicam 
in njih grehov se ne bom več spominjal.« 

13 S tem, da je rekel »novo«, je prejšnjo označil za staro. 
Kar pa se stara in postaja zastarelo, se bliža koncu. 
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PSALM 84 (8.10. 11—12. 13—14) 

O d p e v : Usmiljenje in zvestoba se srečujeta. 

Gospod, pokaži nam svoje usmiljenje 
in daj nam svoje rešenje! 
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo 
in slava bo prebivala v naši deželi. Odpev. 

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

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

EVANGELIJ na str. 57. 

LETO II 

Berilo: DAVID SPOŠTUJE GOSPODOVEGA MAZIUENCA 
SAVLA 

1 Sam 24, 3—21. 

Berilo iz prve Samuelove knjige. 
David je moral bežati pred Savlom. 

3 Tedaj je Savel vzel tri tisoč mož, izbranih iz vsega Izraela, 
in šel iskat Davida in njegove može. 

4 Prišel je k ovčjim stajam ob potu. 
Tam je bila votlina, v katero je vstopil Savel, 
da bi opravil svojo potrebo. 
David in njegovi možje pa so se mudili zadaj v votlini. 

5 Davidovi možje so mu rekli: 
»Glej, to je dan, o katerem ti je govoril Gospod: 
JJal ti bom tvojega sovražnika v roke, 
da mu storiš, kar ti bo všeč.'« 
David je vstal in na skrivnem odrezal konec Savlovega plašča. 
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6 Nato pa je Davida pekla vest, 
ker je odrezal konec Savlovega plašča. 

7 Rekel je svojim možem: 
»Gospod me obvaruj, da bi storil kaj takega svojemu gospodu, 
in stegnil roko zoper njega! 
Saj je Gospodov maziljenec.« 

8 Pregovoril je svoje može ter jim ni dopustil, 
da bi se vzdignili zoper Savla. 
Savel pa je vstal iz votline in šel svojo pot. 

' Po t em je David vstal, šel iz votline in klical za Savlom: 
»Moj gospod in kralj!« 
Ko se je Savel ozrl, se je David pripognil z obrazom do tal 
in se mu poklonil. Potem je rekel Savlu: 

10 »Zakaj poslušaš govorice ljudi, ki pravijo: 
,Glej, David išče tvojo pogubo'? 

11 Ta dan si videl na lastne oči, 
da te je Gospod danes v votlini dal meni v roke. 
Rekli so, naj te umorim. Pa sem ti prizanesel in rekel: 
,Ne bom stegnil roke zoper svojega gospoda, 
ker je Gospodov maziljenec'. 

12 Oče, glej vendar konec svojega plašča v moji roki! 
Iz tega, da sem odrezal konec tvojega plašča, 
pa te nisem umoril, spoznaj in uvidi, 
da ne mislim na hudobijo in izdajstvo 
in da se nisem pregrešil zoper tebe, 
čeprav mi strežeš po življenju! 

13 Gospod naj sodi med menoj in teboj, 
Gospod naj se zaradi mene maščuje nad tabo, 
a moja roka se te ne bo lotila. 

14 Kakor pravi star pregovor: Od hudobnežev prihaja hudobija, 
a moja roka se te ne bo lotila. 

" Z a kom se je gnal Izraelov kralj? 
Koga preganjaš? Mrtvega psa, navadno bolho. > 
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w Gospod naj bo torej sodnik in naj razsodi med menoj in teboj; 
naj pregleda in razsodi mojo pravdo ter me reši tvojih rok!« 

17 Ko je David nehal govoriti Savlu te besede, je Savel rekel: 
»Ali je to tvoj glas, moj sin David?« 
In Savel je začel na glas jokati. Rekel je Davidu: 

18 »Pravičnejši si od mene; 
kajti ti si mi skazoval dobro, jaz pa sem ti vračal hudo. 

19 Danes si mi pokazal, kaj si mi dobrega storil, 
ko me nisi umoril, dasi me je Gospod predal v tvoje roke. 

20 Če kdo zaloti svojega sovražnika, ali ga pusti mirno oditi? 
Gospod ti povrni dobroto, ki si mi jo danes skazal. 

21 Zdaj vem, da boš gotovo kralj 
in da bo Izraelovo kraljestvo stalno v tvoji roki.« 

PSALM 56 (2. 3—4. 6.11) 

O d p e v : Usmili se me, Bog, usmili se me. 

Usmili se me, Bog, usmili se me; 
k tebi se zateka moja duša, 
v tvoje varstvo se zatekam, 
dokler vihar ne gre mimo. Odpev. 

Kličem k Bogu, Najvišjemu, 
k Bogu, ki mi skazuje dobrote. 
Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši, 
naj pošlje svojo milost in zvestobo. Odpev. 

O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa! 
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo! 
Velika do nebes je tvoja dobrota, 
do oblakov sega tvoja zvestoba. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS POKLIČE APOSTOLE 

Mr 3, 13—19. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Tisti čas je šel Jezus na goro 
ter poklical k sebi, katere je sam hotel, 
in so prišli k njemu. 

"Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim 
in bi jih pošiljal pridigovat 

15 in bi imeli oblast izganjati hude duhove. 
16 Postavil je torej dvanajstere: 

Simona, ki mu je dodal ime Peter, 
"Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, 

katerima je dodal ime Boanerges, to je sinova groma, 
"Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, 

Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, 
Tadeja, Simona Kananejca 

19 in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal. 

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

LETO I 
Berilo: KRISTUS JE S SVOJO KRVJO 

ENKRAT ZA VSELEJ STOPIL V SVETIŠČE 
Hebr 9, 2—3. 11—14. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
2 narejen je bil prvi šotor, 

v njem svečnik in miza in položni hlebi; 
in temu se pravi »Sveto«. t> 
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3 Za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, 
ki se mu pravi »Presveto«. 

11 Kristus je stopil kot veliki duhovnik prihodnjih dobrin 
skozi večji ter popolnejši šotor, ki ni z roko narejen, 
to je, ni od tega sveta; 

12 tudi ni s krvjo kozlov in juncev, 
ampak z lastno krvjo enkrat za vselej stopil v svetišče 
ter pridobil večno odrešenje. 

13 Zakaj če kri kozlov in volov in juničji pepel 
po škropljenju omadeževane posvečuje 
glede na zunanjo čistost, 

"koliko bolj bo kri Kristusa, 
ki je po Svetem Duhu sam sebe dal Bogu v brezmadežno 

daritev, 
očistila vašo vest od mrtvih del za službo živemu Bogu. 

PSALM 46 (2—3. 6—7. 8—9) 
O d p e v : Bog se dviga med radostnim petjem. 

Vsa ljudstva, ploskajte, 
vriskajte Bogu z veselim glasom! 
Gospod je vzvišen, mogočen, 
velik kralj nad vso zemljo. Odpev. 

Bog se dviga med radostnim petjem, 
Gospod se dviga med donenjem trombe. 
Prepevajte Bogu, prepevajte; 
prepevajte našemu kralju, prepevajte! Odpev. 

Bog je kralj vse zemlje, 
pojte mu slavospev! 
Bog kraljuje nad narodi, 
Bog sedi na svojem svetem prestolu. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 60. 
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LETO II 
Berilo: SAVEL IN JONATAN PADETA V BOJU 
2 Sam 1, \—H. 11—12. 19. 23—27. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
1 Po Savlovi smrti se je David vrnil od zmage nad Amalečani 
in se dva dni mudil v Sikelegu. 

2 Tretji dan je prišel iz Savlovega tabora 
mož s pretrganim oblačilom in s prahom na glavi. 
Ko je prišel k Davidu, je padel na tla in se poklonil. 
David ga je vprašal: »Od kod prihajaš?« 

3 Odgovoril mu je: 
»Utekel sem iz Izraelovega tabora.« 

4 »David ga je dalje vprašal: »Kaj se je zgodilo? Povej mi!« 
Rekel je: »Vojska je zbežala iz boja, 
mnogo ljudi je padlo in pomrlo; 
tudi Savel in njegov sin Jonatan sta mrtva.« 

"Tedaj je David prijel svoja oblačila in jih pretrgal, 
enako tudi vsi možje, ki so bili pri njem. 

"Žalovali so, jokali in se postili do večera 
po Savlu in njegovem sinu Jonatanu, 
po Gospodovem ljudstvu in po Izraelovi hiši, 
ker so popadali pod mečem. 

David je nato zložil tole žalostinko: 
19 »Izrael, najboljša sta bila pobita na tvojih višinah! 

Kako sta padla junaka! 
23 Savel in Jonatan, ljubezniva in blaga, 

nista ločena v življenju, ne v smrti. 
Hitrejša sta bila ko orli, močnejša ko levi. 

24 Hčere Izraelske, jokajte za Savlom, 
ki vas je ljubko oblačil s škrlatom, 
krasil vam obleko z zlatim nakitom! 

25 Kako sta padla junaka sredi v bojnem vrvenju! 
Jonatan je ubit na izraelskih višinah. D> 
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26 Žalujem po tebi, Jonatan, moj brat. 
Izredno si mi bil ljub. 
Tvoja ljubezen mi je bila čudovita, 
bolj ko ljubezen do žene. 

"Kako sta padla junaka; uničeno je bojno orožje!« 

PSALM 79 (2ac.3b. 5.7) 
O d p e v : Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo. 

Izraelov pastir, poslušaj, 
ti, ki sediš nad kerubi, zasijaj, 
zbudi svojo moč 
in pridi, da nas rešiš! Odpev. 

O Bog, doklej se boš jezil, 
ko tvoje ljudstvo moli? 
Za nas se prepirajo naši sosedje, 
naši sovražniki nas zasramujejo. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUSA ŠE DOMAČI NE RAZUMEJO 
Mr 3, 20—21. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
20 Tisti čas pride Jezus s svojimi učenci v Petrovo hišo 

in zopet se zbere množica, 
da še kruha ne morejo zaužiti. 

21 Ko so to slišali njegovi sorodniki, 
so govorili: »Z uma je!« 
In prišli so, da bi ga oteli pred množico. 
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Ponedeljek 3. n a v a d n e g a tedna 

LETO I 

Berilo: KRISTUS SE JE ENKRAT DAROVAL ZA TISTE, 
KI UPAJO 

Hebr 9, 15. 24—28. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
"Kristus je srednik nove zaveze, 

da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odrešenje 
od pregreh v prejšnji zavezi, 
prejeli obljubo večne dediščine tisti, kateri so poklicani. 

24 Kristus namreč ni šel v svetišče, ki je narejeno z rokami 
in je le podoba pravega, 
marveč v sama nebesa, 
da se zdaj za nas predstavlja božjemu obličju; 

25 tudi ne, da bi se večkrat daroval, 
kakor hodi veliki duhovnik 
s tujo krvjo vsako leto v svetišče; 

26 sicer bi moral večkrat trpeti od začetka sveta. 
Tako pa se je prikazal enkrat, ob dopolnitvi časov, 
da s svojo daritvijo odpravi greh. 

27 In kakor je ljudem določeno enkrat umreti 
— nato pa je sodba —, 

28 tako se je tudi Kristus enkrat daroval, 
da odvzame grehe mnogih, 
drugič se bo prikazal brez greha 
v zveličan je tistim, ki ga pričakujejo. 
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PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4. 5—6) 
O d p e v : Pojte Gospodu novo pesem! 

Poj te Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 

Gospod je naznanil svojo zmago, 
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. 
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. Odpev. 

Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. 

Pojte Gospodu ob spremljavi harfe, 
z godbo in glasnim petjem, 
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi, 
radujte se vpričo kralja Gospoda! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 64. 

LETO II 
Berilo: BOG OBLJUBI DAVIDU, DA BO KRALJ 
2 Sam 5, 1—7. 10. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
1 Tedaj so prišli vsi Izraelovi rodovi 

k Davidu v Hebron in rekli: 
»Glej, tvoja kost smo in tvoje meso. 

2 Že poprej, ko je bil Savel kralj čez nas, 
si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj. 
Tebi je Gospod obljubil: 
,Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela 
in ti boš knez čez Izraela.'« 

3 Ko so prišli vsi Izraelovi starešine h kralju v Hebron, 
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je kralj David sklenil z njimi v Hebronu 
zavezo pred Gospodom. 
Potem so mazilih Davida za kralja čez Izraela. 

"David je bil star trideset let, ko je postal kralj, 
vladal pa je štirideset let. 

5 V Hebronu je kraljeval Judu sedem let in šest mesecev, 
v Jeruzalemu pa triintrideset let vsemu Izraelu in Judu. 

6 Kralj je šel s svojimi možmi v Jeruzalem 
zoper Jebusejce, prebivalce dežele. Rekli so Davidu: 
»Ne prideš tu noter, ampak slepi in hromi te bodo pregnali.« 
To je: David ne bo prišel tu noter. 

7 David pa je zavzel grad Sion, to je Davidovo mesto. 
10 Vedno bolj je napredoval v moči 

in Gospod, Bog vesoljstva, je bil z njim. 

PSALM 88 (20. 21—22. 25—26) 

O d p e v : Bog je zvest in milostljiv. 

Nekdaj si govoril v videnju 
in rekel svojim svetim: 
»Nadel sem krono mogočnemu, 
povzdignil sem izvoljenca izmed ljudstva. Odpev. 

Našel sem Davida, svojega hlapca, 
s svojim svetim oljem sem ga mazilil, 
da bi bila vedno z njim moja roka 
in ga krepila moja rama. Odpev. 

Moja zvestoba in moja milost bosta z njim, 
v mojem imenu bo zrasla njegova moč; 
njegovo roko stegnem nad morje, 
nad reke njegovo desnico.« Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS NAPOVEDUJE SATANOV PORAZ 
Mr 3, 22—30. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
22 Tisti čas so pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, 

govorili o Jezusu: »Od Beelzebula je obseden 
in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« 

23 Jezus jih je poklical in jim govoril v prilikah: 
»Kako more satan izganjati satana? 

24 In ako je kraljestvo razdeljeno samo v sebi, 
tako kraljestvo ne more obstati. 

25 Ako je hiša sama v sebi razdvojena, 
ta hiša ne more obstati. 

26 Ako se je satan vzdignil zoper sebe in je razdeljen, 
ne more obstati, ampak ga bo konec. 

"Nihče ne more priti v hišo močnega in mu ugrabiti opravo, 
če močnega poprej ne zveze; 
šele tedaj bo oplenil njegovo hišo. 

28 Resnično, povem vam: 
Človeškim otrokom bo odpuščeno vse, 
kar so zagrešili grehov in kletvin, 

29 kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, 
ne dobi odpuščenja nikoli, temveč je kriv večne pregrehe.« 

30 Trdili so namreč: 
»Od hudega duha je obseden.« 
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T o r e k 3. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: KRISTUS JE PRIŠEL SPOLNIT OČETOVO VOLJO 
Hebr 10, 1—10. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
1 postava ima le senco prihodnjih dobrin, 

ne pa stvari v lastni podobi; 
zato ne more z istimi daritvami, 
ki se vsako leto neprenehoma darujejo, 
nikdar privesti do popolnosti tistih, ki z njimi prihajajo. 

2 Ali bi se sicer ne bile nehale opravljati, 
ker bi si daritelji, enkrat za vselej očiščeni, 
ne bili več v svesti nobenih grehov? 

3 Toda z njimi se vsako leto obuja spomin na grehe; 
4 zakaj nemogoče je, da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe. 
5 Zato Kristus ob svojem prihodu na svet pravi: 

»Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil, 
6žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. 
7 Tedaj sem rekel: ,Glej, prihajam 

— o meni je pisano v knjigi — 
da izvršim, o Bog, tvojo voljo.'« 

8 Prej je rekel: 
»Daritev in žrtev, žgalnih daritev in daritev za greh, 
kakor se po postavi darujejo, 
nisi hotel in ti niso bile všeč«; 

'nato pa je rekel: 
»Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.« 

'"Prvo odpravlja, da postavi drugo. 
Po tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa 
posvečeni enkrat za vselej. 

5 
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PSALM 39 (2.4ab. 7—8a. 10—11) 
O d p e v : Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. 

Trdno sem upal v Gospoda; 
sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje. 
V usta mi je položil novo pesem, 
hvalno pesem našemu Bogu. Odpev. 

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel, 
ali ušesa si mi odprl. 
žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal; 
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!« Odpev. 

Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru; 
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš. 
Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce, 
o tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 67. 

LETO II 

Berilo: SKRINJO ZAVEZE SLOVESNO PRENESEJO 
V DAVIDOVO MESTO 

2 Sam 6, 12b—15. 17—19. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
12 David je z veseljem dal prenesti božjo skrinjo 

iz Obededomove hiše v Davidovo mesto. 
" K o so nosilci Gospodove skrinje naredili šest korakov, 

je daroval vola in pitano tele. 
14 David je rajal na vso moč pred Gospodom. 

Opasan pa je bil s platnenim naramnikom. 
15 Tako je prenesel David in ves Izrael 

Gospodovo skrinjo z radostnim vzklikanjem in donenjem 
tromb. 

" K o so Gospodovo skrinjo prinesli, 
so jo postavili na njeno mesto sredi šotora, 
ki ga je David razpel zanjo. 
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Nato je David daroval žgalne in mirovne daritve pred 
Gospodom. 

18 Ko je dokončal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, 
je blagoslovil ljudstvo v imenu Gospoda vesoljnega stvarstva. 

19 Nato je razdelil vsemu ljudstvu, vsej Izraelovi množici, 
možem in ženam, vsakemu hleb kruha, 
kos mesa in rozinov kolač. 
Potem je odšlo vse ljudstvo, vsak na svoj dom. 

PSALM 23 (7. 8. 9. 10) 

O d p e v : Gospod Bog je kralj veličastva. 

Dvignite, vrata, svoje glave, 
dvignite se, starodavne duri, 
da vstopi kralj veličastva! Odpev. 

»Kdo je ta vladar veličastva?« 
»Gospod močni in mogočni; 
Gospod mogočni v boju.« Odpev. 

Dvignite, vrata, svoje glave, 
dvignite se, starodavne duri, 
da vstopi kralj veličastva! Odpev. 

»Kdo je ta kralj veličastva?« 
»Gospod nad vojskami: 
on je kralj veličastva.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ČE SPOLNJUJEMO BOŽJO VOLJO, 
SMO KRISTUSU BRATJE IN SESTRE 

Mr 3, 31—35. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
31 Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje 

in ga zunaj stoječ dajo poklicati. 
32 Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli: > 

5* 
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»Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo.« 
33 Odgovoril jim je: 

»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 
34 In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi: 

»Glejte, moja mati in moji bratje! 
35 Kdor namreč spolni božjo voljo, 

ta mi je brat in sestra in mati.« 

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

LETO I 
Berilo: KRISTUS NAS DELA POPOLNE 
Hebr 10, 11—18. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
11 Vsak duhovnik dan na dan opravlja službo 

ter daruje po večkrat iste daritve, 
ki nikoli ne morejo odvzeti grehov. 

12 Kristus pa je opravil za grehe eno daritev 
ter za vekomaj sedel na božjo desnico in odtlej čaka, 

13 da bodo položeni njegovi sovražniki 
za podnožje njegovih nog. 

14 Z eno daritvijo je za vedno storil popolne 
tiste, ki se posvečujejo. 

15 Spričuje pa nam to tudi Sveti Duh; 
potem namreč, ko je rekel: 

16 »To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori 
Gospod: 

Dal bom svoje postave v njih srca 
in zapisal jih bom v njih misli, 

17 njih pregreh ter njih krivic se ne bom več spominjal.« 
18 Kjer pa so pregrehe odpuščene, ni več daritve za grehe. 
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PSALM 109 (1. 2. 3. 4) 

O d p e v : Ti si duhovnik vekomaj. 

Gospod je rekel mojemu Gospodu: 
»Sedi na mojo desnico, 
dokler ne položim tvojih sovražnikov 
za podnožje tvojih nog!« Odpev. 

Žezlo tvoje mogočnosti 
raztegne Gospod s Siona: 
»Gospoduj, gospoduj 
sredi svojih sovražnikov! Odpev. 

Tvoje je gospostvo 
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju: 
rodil sem te kakor roso 
pred zgodnjo danico.« Odpev. 

Gospod je prisegel 
in se ne bo kesal: 
»Ti si duhovnik vekomaj 
po Melkizedekovem redu.« Odpev. 

EVANGELIJ na str. 71. 

LETO II 

Berilo: BOG OBLJUBI DAVIDU V NJEGOVEM POTOMCU 
VEČNO KRALJESTVO 

2 Sam 7, 4—17. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
4 Tedaj je bila Natanu sporočena Gospodova beseda: 
5 »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: 

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

6 Saj nisem prebival v hiši 
od dne, ko sem Izraelove sinove odpeljal iz Egipta, do 

tega dne, 
temveč sem potoval v šotorskem prebivališču. > 
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7 Kjer koli sem hodil med vsemi Izraelovimi sinovi, 
ali sem rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, 
ki sem jim zapovedal, naj vodijo moje ljudstvo Izraela: 
,Zakaj mi niste postavili cedro ve hiše?' 

8 Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu: 
,Tako govori Gospod vesolja: 
Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, 
da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. 

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

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

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

12 Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, 
bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika 
in bom utrdil tvoje kraljestvo. 

"Ta bo sezidal hišo mojemu imenu 
in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. 

"Jaz mu bom oče in on mi bo sin. 
Ako se pregreši, 
ga bom kaznoval s človeško šibo in s človeškimi udarci. 

15 Svoje milosti pa mu ne bom odtegnil, 
kakor sem jo odtegnil Savlu, ki sem ga odstranil pred teboj. 

"Tvoja hiša in tvoje kraljestvo 
bosta ostala pred teboj na veke. 
Tvoj prestol bo utrjen na včke.« 

"Natančno po vseh teh besedah in po vsej tej prikazni 
je Natan govoril Davidu. 
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PSALM 88 (4—5. 27—28. 29—30) 

O d p e v : Bog je milostijiv vekomaj. 

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

On me bo klical: Moj oče si ti, 
moj Bog in skala mojega zveličanja. 
Jaz pa ga postavim za prvorojenca, 
za najvišjega med kralji na zemlji. Odpev. 

Vekomaj mu ohranim svojo milost 
in trdna mu bo ostala moja zaveza. 
Njegov zarod naredim večen 
in njegov prestol ko nebeške dneve.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS SEJE SEME BOŽJE BESEDE 
Mr 4, 1—20. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tisti čas je Jezus spet začel učiti ob morju. 

Pri njem se je zbrala zelo velika množica, 
tako da je moral stopiti v čoln in sedeti na morju, 
vsa množica pa je bila kraj morja na suhem. 

2 Učil jih je mnogo reči v prilikah 
ter jim v svojem nauku govoril: 

3 »Poslušajte! Glejte, sejavec je šel sejat. 
4 Ko je sejal, je padlo nekaj semena poleg pota 

in priletele so ptice ter ga pozobale. 
5 Drugo je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo veliko 

prsti; 
hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje; 

6 ko je pa vzšlo sonce, je uvenelo 
in, ker ni imelo korenine, je usahnilo. [> 
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7 Drugo je padlo med trnje 
in trnje je zrastlo in ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. 

8 Drugo je padlo na dobro zemljo, se razraslo in razvilo 
ter rodilo in doneslo trideseteren in šestdeseteren 
in stoteren sad.« 

' N a t o je rekel: 
»Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.« 

10 Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so bili okrog njega 
z dvanajsterimi, za priliko vpraševali. 

11 Govoril j im je: 
»Vam je dana skrivnost božjega kraljestva, 
onim zunaj pa se daje v prilikah, 

12 da z očmi gledajo, pa ne vidijo, 
in z ušesi poslušajo, pa ne razumejo, 
da bi se ne spreobrnili in bi jim ne bilo odpuščeno.« 

13 Nato j im reče: 
»Te prilike ne razumete? 
In kako boste razumeli vse prilike? 

14 Sejavec seje besedo. 
13 Ti, pri katerih je beseda vsejana poleg pota, 

so tisti, pri katerih se beseda seje, 
a ko jo slišijo, takoj pride satan 
in vzame vanje vsejano besedo. 

16 Ti, pri katerih je seme vsejano na kamnita tla, 
so tisti, ki besedo, ko jo slišijo, 
takoj z veseljem sprejmejo, 

17 a nimajo v sebi korenine, ampak so nestanovitni; 
ko pa potem zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, 
se takoj pohujšajo. 

18 Zopet drugi so ti, pri katerih je seme vsejano med trnje: 
to so tisti, ki so besedo slišali, 

19 pa se j im prikradejo svetne skrbi in zapeljivost bogastva 
in želje po drugih rečeh ter besedo zadušijo, 
da ostane brez sadu. 
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20 In ti, ki so seme sprejeli v dobro zemljo, 
so tisti, ki besedo slišijo in sprejmejo 
ter obrodijo trideseteren in šestdeseteren in stoteren sad.« 

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

LETO I 

Berilo: V VERI IN UPANJU SE SPODBUJAJMO 
K LJUBEZNI 

Hebr 10, 19—25. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
19 ker imamo zaupanje, da z Jezusovo krvjo stopimo 

v svetišče 
20 po novi in živi poti, 

ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje telo, 
21 in imamo tudi velikega duhovnika nad božjo hišo: 
"prihajajmo s pravim srcem v polni veri, 

v srcih očiščeni slabe vesti 
in na telesu umiti s čisto vodo; 

23 držimo se neomahljive izpovedi upanja 
— kajti zvest je on, ki je dal obljubo — 

24 glejmo drug na drugega, 
da se bomo spodbujali k ljubezni in dobrim delom, 

25 in ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, 
marveč se spodbujajmo, in to toliko bolj, 
kolikor bolj vidite, da se bliža dan. 



74 3. navadni teden: četrtek 

PSALM 23 (1—2. 3—4ab. 5—6) 
O d p e v : To je rod tistih, ki iščejo Boga. 

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

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

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

EVANGELIJ na str. 76. 

LETO II 

Berilo: DAVID PRIZNA SVOJO NEVREDNOST 
PRED BOGOM 

2 Sam 7, 18—19. 24—29. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 

Ko je David od Natana zvedel za božje obljube, 
18 se je ustavil pred Gospodom in rekel: 

Kdo sem jaz, Gospod Bog, in kaj je moja hiša, 
da si me do semle pripeljal? 

19 A to se je zdelo še premalo tvojim očem, Gospod Bog; 
govoril si marveč o hiši svojega služabnika 
tudi za daljno prihodnost. 
Ravnal si z menoj kot z imenitnim človekom, Gospod Bog. 

24 Določil si svoje ljudstvo Izraela na veke sebi za ljudstvo, 
in ti, Gospod, si postal njihov Bog. 

25 Gospod Bog, uresniči torej za vselej besedo, 
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ki si jo govoril svojemu služabniku in njegovi hiši 
ter stori, kakor si obljubil. 

26 Naj bo slavij eno tvoje ime na veke, naj govorijo: 
,Gospod vesoljnega stvarstva je Bog nad Izraelom!' 
Hiša tvojega služabnika Davida naj bo utrjena pred teboj. 

27 Ti, Gospod vesoljnega stvarstva, Izraelov Bog, 
si namreč razodel svojemu služabniku: ,Hišo ti bom sezidal.' 
Zato se je tvoj služabnik opogumil, 
da se je obrnil k tebi s to molitvijo. 

28 Gospod Bog, ti si Bog in tvoje besede so resnica 
in ti si napovedal svojemu služabniku te dobrine. 

29 Zdaj torej začni blagoslavljati hišo svojega služabnika, 
da bo obstala pred teboj na veke! 
Ti namreč, Gospod Bog, si to obljubil. 
Bodi torej s tvojim blagoslovom blagoslovljena 
hiša tvojega služabnika na veke! 

PSALM 131 (1—2. 3.5. 11. 12. 13—14) 

O d p e v : Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. 

Gospod, spomni se Davidu v milost 
vse njegove skrbi; 
kako je prisegel Gospodu, 
storil obljubo Jakobovemu Mogočnemu: Odpev. 

»Ne pojdem v stanovanje svoje hiše, 
ne ležem na ležišče svoje postelje, 
dokler ne najdem mesta za Gospoda, 
bivališča za Jakobovega Mogočnega!« Odpev. 

Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo, 
od katere ne bo odstopil: 
»Potomca iz tvojega rodu 
bom posadil na tvoj prestol. Odpev. D> 
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Če bodo tvoji sinovi držali mojo zavezo, 
zapovedi, katerih jih učim, 
bodo tudi njihovi sinovi 
vedno sedeli na tvojem prestolu.« Odpev. 

Gospod je izvolil Sion, 
si ga zaželel kot svoj sedež: 
»To je moje počivališče za vedno; 
tu bom prebival, ker sem ga želel.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BODIMO SVETILKA NA SVETILNIKU 
Mr 4, 21—25. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
21 Tisti čas je Jezus govoril množicam: 

»Mar se prinaša svetilka, da se postavi pod mernik ali pod 
posteljo, 

mar ne, da se postavi na svetilnik? 
22 Zakaj nič ni skrito, razen da bi postalo očito; 

in nič ni postalo skrito, kakor zato, da pride na dan. 
23 Če ima kdo ušesa za poslušanje, naj posluša.« 
24 Dalje jim je govoril: »Glejte, kaj slišite! 

S kakršno mero merite, se vam bo odmerilo 
in še navrglo se vam bo. 

25 Zakaj kdor ima, se mu bo dalo; 
in kdor nima, se mu bo vzelo še to, kar ima.« 
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P e t e k 3. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: TRPLJENJE UTRJUJE ZAUPANJE 
Hebr 10, 32—39. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
32 spominjajte se prejšnjih dni, 

v katerih ste razsvetljeni prestali velik boj v trpljenju: 
33 zdaj v sramoti In stiski stavljeni v zgledovanje, 

zdaj tovariši tistih, katerim se je tako godilo. 
34 Tudi z ujetniki ste imeli sočutje 

in z veseljem ste prenesli zaplenitev svojega imetja, 
vedoč, da imate boljšo in neminljivo posest. 

35 Ne zavrzite torej zaupanja, ki ga čaka veliko plačilo. 
36 Potrpežljivosti vam je namreč treba, 

da izvršite božjo voljo ter dosežete obljubo: 
37 »Še malo, malo, in prišel bo, kateri mora priti, 

in ne bo odlašal. 
38 Moj pravični pa bo živel iz vere. 

Če se pa odtegne, ne bo z njim zadovoljna moja duša.« 
39 Mi pa nismo izmed tistih, ki se v svojo pogubo odtegujejo, 

ampak izmed tistih, ki verujejo, 
da si tako rešijo življenje. 

PSALM 36 (3—4. 5—6. 23—24. 39—40) 

O d p e v : Rešitev za pravične pride od Gospoda. 

Upaj v Gospoda in delaj dobro 
pa boš prebival v deželi in užival varnost! 
Imej veselje v Gospodu 
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce. Odpev. 

Izroči svojo pot Gospodu, 
upaj vanj in on bo storil! 



78 3. navadni teden: petek 

Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost 
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina. Odpev. 

Gospod utrjuje korake pravičnemu 
in njegova pot mu je všeč. 
Četudi pade, ne obleži, 
Gospod mu namreč podpre roko. Odpev. 

Rešitev za pravične pride od Gospoda, 
ki je njihovo pribežališče v stiski; 
Gospod jim pomaga in jih rešuje, 
ker se zatekajo k njemu. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 80. 

LETO II 
Berilo: DAVID POTEPTA BOŽJO POSTAVO 
2 Sam 11, l ^ a . 5—lOa. 13—17. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
1 Ko je preteklo leto, ob času, ko hodijo kralji na vojsko, 
je David odposlal Joaba in z njim svoje hlapce in vse Izraelce. 
Opustošili so deželo Amonovih sinov ter oblegali Rabo. 
David pa je ostal v Jeruzalemu. 

2 Proti večeru je David vstal s svojega ležišča 
in se sprehajal po strehi kraljeve palače. 
Tedaj je s strehe videl ženo, ki se je kopala. 
Žena je bila zelo lepa. 

3 David je dal pozvedeti o ženi. Rekli so: 
»To je vendar Eliamova hči Betsabeja, žena Hetejca Urija.« 

4 Nato je David poslal poslance in jo dal pripeljati. 
Ko je prišla k njemu, je bil pri njej. 

5 Ko je žena spočela, je dala Davidu sporočiti: »Spočela sem.« 
6 Tedaj je David sporočil Joabu: 

»Pošlji k meni Hetejca Urija!« 
Joab je poslal Urija k Davidu. 
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7 Ko je Urija prišel k njemu, je David vprašal, 
kako se godi Joabu, 
kako se godi vojakom in kakšni so bojni uspehi. 

8 Potem je David rekel Uriju: 
»Pojdi v svojo hišo in si umi j noge!« 
Ko je Urija odšel iz kraljeve palače, 
so prinesli za njim kraljevo jed. 

9 Urija pa je spal pri vratih kraljeve palače 
s hlapci svojega gospoda in ni šel v svojo hišo. 

10 Davidu so sporočili: »Urija ni šel v svojo hišo.« 
13 Naslednji dan ga je David povabil, 

da je pred njim jedel in pil, in ga je upijanil. 
Toda zvečer je odšel spat na svoje ležišče 
pri hlapcih svojega gospoda in ni šel v svojo hišo. 

"Zjutraj je David napisal Joabu pismo in ga poslal po Uriju. 
15 V pismu je napisal: 

»Postavite Urija spredaj v najhujši boj! 
Potem se umaknite od njega, da bo zadet in bo umrl!« 

16 Ko je tedaj Joab oblegal mesto, 
je postavil Urija na kraj, o katerem je vedel, 
da so tam junaški možje. 

17 Ko so planili možje iz mesta in se bojevali z Joabom, 
so padli nekateri izmed vojakov, izmed Davidovih hlapcev. 
Tudi Hetejec Urija je umrl. 

PSALM 50 (3—4. 5—6a. 6bc—7. 10—11) 
O d p e v : Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! Odpev. 

Svojo pregreho spoznavam 
in moj greh mi je vedno pred očmi. 
Zoper tebe samega sem grešil 
in, kar je zlo pred teboj, sem storil. Odpev. D> 
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Da se skažeš pravičnega s svojim izrekom, 
brez graje v svoji sodbi. 
Glej, s krivdo sem se rodil 
in z grehom me je spočela moja mati. Odpev. 

Daj mi slišati radost in veselje, 
naj se vzraduje moje strto srce! 
Obrni svoj obraz od mojih grehov 
in vse moje krivde izbriši! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426-^28. 

Evangelij: BOŽJE SEME RASTE V DUŠI NEOPAZNO 
Mr 4, 26—34. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
Tisti čas je Jezus govoril množicam: 

26 »Z božjim kraljestvom je kakor s človekom, 
ki je vrgel seme v zemljo: 

27 sam spi ponoči in bdi podnevi, seme pa poganja in raste 
in on sam ne ve, kako. 

28 Zemlja poraja sama od sebe: 
najprej bilko, potem klas, nato polno žito v klasu. 

29 Kadar pa sad dozori, pošlje takoj srp, ker je čas žetve.« 
30 In govoril je: 

»Čemu naj primerjamo božje kraljestvo 
ali v kakšni priliki naj ga ponazorimo? 

31 Kakor gorčično zrno je, 
ki je takrat, ko se vseje v zemljo, 
manjše od vseh semen na zemlji; 

32 ko se pa vseje, raste in postane večje ko vsa zelišča 
in naredi velike veje, 
tako da morejo ptice neba prebivati v njegovi senci.« 

33 V mnogih takih prilikah jim je oznanjal nauk, 
kakor so ga mogli umevati. 

34 Brez prilike jim ni govoril, 
svojim učencem pa je posebej razlagal vse. 
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S o b o t a 3. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: ABRAHAM PRIČAKUJE B02JE KRALJESTVO 
Hebr 11, 1—2. 8—19. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
xvera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, 

prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. 
2 Po njej so namreč stari dosegli hvalo. 
8 Po veri je bil poslušen Abraham, ko je bil poklican, 

naj gre v deželo, ki naj bi jo prejel v delež; 
9 in odšel je, ne vedoč, kam gre. 

Po veri se je naselil v obljubljeni deželi kakor v tujini 
ter se z Izakom in Jakobom, 
ki sta bila z njim deležna iste obljube, nastanil v šotorih. 

10 Kajti pričakoval je mesta s trdnimi temelji, 
katerega graditelj in stvaritelj je Bog. 

11 Po veri je tudi Sara dobila moč, 
da je vkljub starosti spočela, 
ker je verovala, da je zvest, kateri je bil to obljubil. 

12 Zato je tudi bilo od enega, in to od omrtvelega, 
toliko potomcev, kakor je zvezd na nebu 
in kakor je brezštevilnega peska ob kraju morja. 

13 V veri so vsi ti pomrli, 
ne da bi bili dosegli obljube; 
toda od daleč so jih gledali 
ter so pozdravljali in priznavali, 
da so tujci ter priseljenci na zemlji. 

"Kateri namreč tako govorijo, 
razodevajo, da iščejo domovino. 

15 In ko bi bili mislili na tisto, iz katere so prišli, 
bi bili imeli priliko, se vrniti. 
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" T a k o pa hrepenijo po boljši, to je po nebeški. 
Zato se Bog ne sramuje imenovati se njihov Bog; 
zakaj mesto j im je pripravil. 

17 Po veri je Abraham, ko je bil skušan, 
v dar prinesel Izaka; 
in hotel je edinorojenca darovati 
on, ki je bil prejel obljube 

18 in ki mu je bilo rečeno: 
»Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo.« 

"Pomisli l je namreč, 
da more Bog tudi od mrtvih obujati. 
Zato ga je tudi prejel kot podobo. 

PSALM: Lk 1 (69—70. 71—72. 73—75) 

O d p e v: Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo. 

Gospod je pripravil zveličanje 
v hiši svojega služabnika Davida, 
kakor je govoril po svojih prerokih 
v davnih časih: Odpev. 

Da nas bo rešil naših sovražnikov 
in iz rok vseh, ki nas sovražijo, 
da skaže usmiljenje našim očetom 
ter se spomni svoje Svete zaveze. Odpev. 

Kakor je prisegel našemu očetu Abrahamu, 
da bomo iz rok sovražnikov rešeni 
in mu služili v svetosti in pravičnosti 
vse dni življenja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 85. 
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LETO II 

Berilo: DAVID SKESANO PRIZNA SVOJ GREH 
2 Sam 12, 1—7a. 10—17. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
1 Gospod je poslal preroka Natana k Davidu. 

Ko je prišel k njemu, mu je rekel: 
»Dva moža sta bila v nekem mestu, eden bogat, drugi 

ubog. 
2 Bogatin je imel silno veliko drobnice in govedi. 
3 Ubožec pa ni imel nič razen ene ovčice, 

ki jo je kupil in vzredil. 
Zrastla je pri njem in z njegovimi otroki vred. 
Jedla je od njegovega grižljaja in pila iz njegovega 

kozarca. 
Spala mu je v naročju in bila mu je kakor hči. 

4 Ko je prišel popotnik k bogatinu, 
ni maral vzeti od svoje drobnice ali govedi, 
da bi pripravil pojedino popotniku, ki je prišel k njemu. 
Vzel je marveč ovčico ubožcu 
ter jo pripravil za moža, ki je bil prišel k njemu.« 

5 David se je silno razsrdil nad tistim možem in rekel 
Natanu: 

»Kakor resnično živi Gospod, mora umreti mož, ki je to 
storil! 

6 Ovčico mora povrniti četverno, 
ker je to storil in ni imel usmiljenja!« 

7Natan pa je odgovoril Davidu: 
»Ti si tisti mož. 

10 Zato se nikdar ne umakne meč od tvoje hiše. 
Kajti zaničeval si me 
in vzel ženo Hetejca Urija, da bodi tvoja žena. 

" Tako govori Gospod: > 

6* 
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Glej, spravil bom nesrečo nadte, iz tvoje hiše. 
Vzel bom tvoje žene pred tvojimi očmi 
ter jih dal tvojemu bližnjemu, 
da bo pri tvojih ženah pred očmi tega sonca. 

12 Ti si sicer delal na skrivnem, 
jaz pa bom to storil pred vsem Izraelom in pred 

soncem.« 

"Tedaj je David rekel Natanu: 
»Grešil sem zoper Gospoda.« 
Natan je Davidu odgovoril: 
»Gospod ti tudi odpušča greh; ne boš umrl. 

"Toda ker si s tem dejanjem pohujšal Gospodove 
sovražnike, 

bo umrl sin, ki se ti je rodil.« 
15 Nato je Natan odšel domov. 

Gospod pa je z boleznijo udaril otroka, 
ki ga je Davidu rodila Urijeva žena. 

16 David je zaradi dečka prosil Boga. 
Strogo se je postil in kadar je prišel domov, 
je ležal čez noč na tleh. 

17 Starešine njegove hiše so pristopili k njemu 
in ga silili, da bi vstal s tal, pa ni hotel; 
tudi ni nič jedel z njimi. 

PSALM 50 (12—13. 14—15. 16—17) 

O d p e v : Cisto srce, o Bog, mi ustvari. 

Čisto srce, o Bog, mi ustvari 
in duha stanovitnosti v meni obnovi! 
Ne zavrzi me izpred svojega obličja 
in svojega svetega duha mi ne odvzemi! Odpev. 

Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem 
in duha velikodušnosti v meni obnovi. 
Učil bom hudobne tvojih potov 
in grešniki se k tebi spreobrnejo. Odpev. 
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Reši me kazni za prelito kri, o Bog; 
moj jezik naj se raduje tvoje pravičnosti. 
Gospod, odpri moje ustnice 
in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTUS IMA OBLAST NAD VSO NARAVO 
Mr 4, 35—41. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
35 Ko se je tisti dan zvečerilo, 

je rekel Jezus svojim učencem: 
»Prepeljimo se na drugo stran.« 

36 Pustili so množico ter ga odpeljali s seboj v čolnu, 
kakor je bil; in še drugi čolni so bili z njim. 

37 In nastal je silen vihar, in valovi so pljuskali v čoln, 
tako da je čoln že zalivalo. 

38 On pa je bil na krmi in je na vzglavnici spal. 
Zbudijo ga ter mu rečejo: 
»Učenik, ti ni mar, da se potapljamo?« 

39 In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: 
»Utihni, umiri se!« 
In veter je ponehal in nastala je velika tišina. 

40 Rekel jim je: 
»Kaj ste tako boječi? Kako da še nimate vere?« 

41 In prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: 
»Kdo neki je ta, da sta mu pokorna veter in morje?« 
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Ponedeljek 4. navadnega tedna 
LETO I 

Berilo: VERA ZMAGUJE V UPANJU NA NEKAJ 
BOLJŠEGA 

Hebr 11, 32—40. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
32 kaj bi še dalje govoril? 

Čas bi mi namreč pošel, ko bi pripovedoval o Gedeonu, 
Baraku, Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in prerokih, 

33 ki so po veri premagali kraljestva, delali pravico, 
prejeli obljube, zamašili levom žrela, 

34 pogasili silo ognja, ubežali ostrini meča, 
okrevali od bolezni, se ojačili v boju, v beg zapodili 

tuje vojske. 
35 Žene so dobile svoje mrtve obujene. 

Nekateri so bili mučeni, ker oprostitve niso marali, 
da bi dosegli boljše vstajenje. 

36 Drugi so trpeli zasmehovanje in bičanje, 
povrh še vezi in ječo. 

37 Bili so kamnani, mučeni, žagani; 
umrli so z mečem umorjeni, 
hodili so v ovčjih kožuhih in kozjih kožah; 
bili so ubožni, stiskani, zatirani; 

38 tisti, ki jih svet ni bil vreden, so se potikali po puščavah 
in gorah in brlogih in podzemeljskih jamah. 

39 In od vseh teh, preskušenih po veri, 
ni nobeden dosegel obljube, 

40 ker je Bog za nas preskrbel nekaj boljšega, 
da bi ti ne dosegli popolnosti brez nas. 



4. navadni teden: ponedeljek 87 

PSALM 30 (20. 21—22. 23. 24) 
O d p e v : Neomajno zaupajmo v Gospoda. 

Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, 
ki si jo prihranil njim, ki se te boje, 
ki jo skazuješ njim, ki se k tebi zatekajo, 
vpričo vsega ljudstva! Odpev. 

Varuješ jih z varstvom svojega obličja 
in jih skrivaš pred obrekovalci. 
Slavljen Gospod, ki mi je skazal 
svojo milosrčnost v utrjenem mestu. Odpev. 

V svojem nemiru sem rekel: 
»Zavržen sem izpred tvojih oči«; 
Ti pa si slišal glas moje prošnje, 
ko sem klical k tebi. Odpev. 

Ljubite Gospoda, vsi njegovi sveti! 
Gospod varuje zveste, 
obilno pa kaznuje tiste, 
ki ravnajo objestno. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 89. 

LETO. II 

Berilo: DAVID SPREJEMA PONIŽANJE IZ BOŽJE ROKE 
2 Sam 15, 13—14. 30; 16, 5—13a. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
13 Tedaj je prišel k Davidu poslanec s sporočilom: 

»Srca Izraelovih mož so se nagnila k Absalomu.« 
14 Nato je rekel David vsem svojim služabnikom, 

ki so bili pri njem v Jeruzalemu: 
»Vzdignite se, bežimo! 
Kajti ni rešitve za nas pred Absalomom. 
Hitro odrinite! Sicer se podviza, nas dohiti, 
spravi nad nas nesrečo in udari mesto z ostrim mečem.« > 
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30 David je šel na Oljsko goro. 
Grede je jokal in imel zakrito glavo ter hodil bos. 
Tudi vsi ljudje, ki so bili z njim, 
so si zakrili glave in hodili jokajoč. 

5 Ko je David prišel do Bahurima, 
je od tam prišel Gerov sin Semej iz rodovine Savlove hiše; 
prišel je in grede preklinjal ter metal kamenje 

6 na Davida in vse služabnike kralja Davida, 
čeprav so šli vsi vojaki ob njegovi desni in levi. 

7 In tako je govoril Semej, ko je preklinjal: 
»Proč, proč, krvoločnik in hudobnež! 

8 Gospod je obrnil nate vso kri Savlove hiše, 
na čigar mesto si se vrinil za kralja, 
in Gospod je dal kraljestvo v roke tvojemu sinu Absalomu. 
Glej, v nesreči si, ker si krvoločnik!« 

'Tedaj je kralju rekel Sarvijin sin Abisaj: 
»Zakaj ta mrtev pes preklinja mojega gospodarja in kralja? 
Pojdem tja in mu odsekam glavo!« 

"Kralj pa je odgovoril: 
»Kaj imam z vami, Sarvijini sinovi? Naj preklinja; 
kajti če mu je Gospod rekel: ,Prekolni Davida!' 
kdo bo vprašal: ,Zakaj tako delaš?'« 

11 Potem je David rekel Abisaju in vsem svojim služabnikom: 
»Glej, moj sin, ki je izšel iz mojih ledij, 
mi streže po življenju, koliko bolj zdaj ta Benjaminovec! 
Pustite ga, naj preklinja, ker mu je Gospod naročil! 

12 Morda se Gospod ozre na mojo besedo 
in mi povrne z dobrim za kletev, ki me danes zadeva.« 

13 In David je nadaljeval pot s svojimi ljudmi. 
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PSALM 3 (2—3. 4—5. 6—7) 
O d p e v : Vstani, Gospod, in me reši. 

Kako so se namnožili, ki me stiskajo! 
Mnogi vstajajo zoper mene, 
mnogo jih je, ki govorijo o meni: 
»Zanj pri Bogu ni več rešitve!« Odpev. 

Ti, Gospod, pa si moj ščit, 
moja slava, ti mi dvigaš glavo. 
Glasno sem klical h Gospodu 
in me je uslišal s svoje svete gore. Odpev. 

Legel sem in zaspal; 
vstal sem, ker me Gospod podpira. 
Ne bojim se tisočev ljudstva, 
ki se naokrog postavljajo zoper mene. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTUS IZŽENE HUDEGA DUHA 
Mr 5, 1—20. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tisti čas so prišli Jezus in njegovi učenci 

na drugo stran morja, v Geraško deželo. 
2 Brž ko je stopil iz čolna, 

mu je od grobov nasproti prišel človek s hudim duhom. 
3 Bivališče je imel v grobovih 

in ga nihče več ni mogel z vezati niti z verigami; 
4 že večkrat so ga namreč vklenili v okove in verige, 

pa je verige raztrgal in okove stri 
in nihče ga ni mogel ukrotiti. 

5 Ponoči in podnevi je bil vedno v grobovih in v gorah 
in je kričal ter se tolkel s kamenjem. 

6 Ko je od daleč zagledal Jezusa, 
je pritekel in padel predenj O 
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7 in zakričal z močnim glasom: 
»Kaj mi hočeš, Jezus, Sin Boga Najvišjega? 
Zarotim te pri Bogu: Ne muči me!« 

8 Jezus mu je namreč rekel: 
»Pojdi iz človeka, hudobni duh!« 

9 Tudi ga je vprašal: »Kako ti je ime?« 
In odgovoril mu je: 
»Legija mi je ime, ker nas je mnogo.« 

"Zelo ga je prosil, naj bi jih ne izgnal iz kraja. 

"Pas la pa se je tam po gori velika čreda svinj. 
12 Prosili so ga: 

»Pošlji nas v svinje, da gremo vanje!« In dovolil j im je. 
13 Izšli so torej hudobni duhovi in so obsedli svinje; 

planila je čreda, okoli dva tisoč, po bregu v morje 
in se v morju utopila. 

"Njihovi pastirji so zbežali 
in razglasili novico po mestu in po naseljih 
in ljudje so prišli gledat, kaj se je zgodilo. 

"Pr ide jo torej k Jezusu in vidijo, da obsedenec, ki je imel 
prej »legijo«, 

sedi oblečen in je zdrave pameti; in obšla jih je groza. 
"Tis t i , ki so bili priča, pa so jim pripovedovali, 

kako se je zgodilo obsedencu in kaj je s svinjami. 
"Začeli so ga prositi, naj odide iz njihovih krajev. 
18 Ko pa je stopal v čoln, 

ga je prosil ta, ki je bil prej obseden, 
da bi smel ostati pri njem. 

19 A ni mu dovolil, ampak mu je rekel: 
»Pojdi domov k svojim ljudem in jim oznani, 
kako velike reči ti je storil Gospod in se te usmilil.« 

20 In odšel je ter začel oznanjati v Deseteromestju, 
koliko mu je storil Jezus; in vsi so se čudili. 
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T o r e k 4. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: VZTRAJNOST VODI DO ZMAGE 
Hebr 12, 1—4. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
1 tudi mi, ki imamo toliko prič okoli sebe, 
odložimo vso težo in zapeljivi greh, 
vztrajno tecimo v tekmi, ki nas Čaka, 

2 in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. 
Ta je namesto veselja, ki ga je čakalo, 
s preziranjem sramote pretrpel križ 
in sedel na desnico božjega prestola. 

3 Pomislite vendar nanj, 
ki je od grešnikov prenesel 
toliko nasprotovanja zoper sebe, 
da ne omagate, utrujeni v svojih srcih. 

4 Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh. 

PSALM 21 (26b—27. 28.30. 31—32) 

O d p e v : Gospod, iščemo te in te hvalimo. 

Gospod, spolnil bom svoje obljube. 
Ubogi bodo jedli in se nasitili, 
hvalili bodo Gospoda, kateri ga iščejo: 
»Naj vaša srca živijo na veke«! Odpev. 

Vsa zemlja se bo vrnila h Gospodu, 
vsi narodi se mu bodo klanjali. 
Le njemu se bodo klanjali vsi rajni, 
pred njim se pripogibali vsi umrljivi. Odpev. O 
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Moja duša bo njemu živela, 
moj zarod bo pripovedoval o Gospodu, 
prihodnjemu rodu bo oznanjal: 
»To je storil Gospod, ki je pravičen!« Odpev. 

EVANGELIJ na str. 94. 

LETO II 

Berilo: DAVID BI RAD UMRL NAMESTO UPORNEGA 
SINA 

2 Sam 18, 9—10. 14b. 24—25a. 30—32; 19, 1—4. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 

'Absalom je slučajno naletel na Davidove ljudi. 
Jezdil je na mezgu 
in prišel je pod vejevje velikega hrasta. 
Obtičal je z glavo na hrastu 
in obvisel med nebom in zemljo, 
ko je žival oddirjala izpod njega. 

10 Neki mož je to videl in sporočil Joabu: 
»Glej, videl sem, da visi Absalom na hrastu.« 

"Joab je vzel v roke tri sulice 
in jih zasadil Absalomu v srce, ko je bil še živ na hrastu. 

24 David je sedel pri mestnih vratih, 
čuvaj pa je stopil na streho nad vrati ob zidu. 
Ko je pogledal, je videl, kako nekdo sam teče. 

25 Čuvaj je zaklical in javil kralju. Kralj je rekel: 
»Če je sam, prihaja z dobrim sporočilom na ustnih.« 

30 Kralj je ukazal: »Odstopi, postavi se tja!« 
Odstopil je in stal. 

31 Etiopec je prišel in rekel: 
»Moj gospod in kralj naj sprejme veselo sporočilo: 
Gospod ti je danes izkazal pravico nasproti vsem, 
ki so se vzdignili zoper tebe.« 

32 Kralj pa je Etiopca vprašal: 
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»Ali je dobro mladeniču Absalomu?« 
Etiopec je odgovoril: 
»Kakor temu mladeniču, naj se zgodi sovražnikom mojega 

gospoda in kralja 
in vsem, ki se vzdigujejo zoper tebe z zlobnim namenom!« 

1 Kralj se je tedaj zgrozil, stopil v sobo nad vrati in jokal. 
Grede je takole govoril: 
»Moj sin Absalom! Moj sin! Moj sin Absalom! 
O da bi bil vendar jaz umrl namesto tebe! 
O Absalom, moj sin, moj sin!« 

2 Naznanili so Joabu: 
»Glej, kralj joka in žaluje po Absalomu!« 

3 In zmaga se je tisti dan vsemu ljudstvu spremenila 
v žalost, 

ker je ljudstvo tisti dan slišalo: 
»Kralj se žalosti zaradi svojega sina.« 

4 Zato se je ljudstvo tisti dan prikradlo v mesto, 
kakor se prikrade vojska, ki jo je sram, 
ker je v bitki zbežala. 

PSALM 85 (1—2. 3^t . 5—6) 

O d p e v : Gospod, poslušaj in usliši me. 

Gospod, poslušaj in usliši me, 
zakaj beden sem in ubog; 
varuj mojo dušo, ker sem ti vdan, 
reši svojega služabnika, ki v tebe upa! Odpev. 

Ti si moj Bog: usmili se me, Gospod, 
neprenehoma te kličem! 
Razveseli svojega služabnika, 
ker k tebi dviga svojo dušo. Gospod! Odpev. 

Ti, Gospod, si dober in milosrčen, 
poln usmiljenja do vseh, kateri te kličejo. 
Čuj, Gospod, mojo molitev, 
poslušaj glas moje prošnje! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS OBUDI MRTVO DEKLICO 

Mr 5, 21—43. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
21 Ko se je Jezus v čolnu prepeljal spet na drugo stran, 

se je zbrala okoli njega velika množica 
in je ostal kraj morja. 

22 Tedaj pride eden izmed načelnikov shodnice, po imenu Jair; 
ko ga ugleda, mu pade k nogam in ga zelo prosi: 

23 »Moja hčerka umira; pridi in položi roko nanjo, 
da ozdravi in bo živela.« 

24 In Jezus je odšel z njim. 
Spremljalo ga je pa mnogo ljudi in so ga stiskali. 

25 Neka žena, ki je že dvanajst let imela krvotok 
26 in je veliko pretrpela od- mnogih zdravnikov 

ter potrošila vse svoje imetje, 
pa ji ni nič pomagalo, ampak se ji je še poslabšalo, 

27 je slišala o Jezusu, 
se mu v gneči od zadaj približala 
in se dotaknila njegove obleke. 

28 Mislila je namreč: 
»Ako se dotaknem tudi le njegove obleke, bom ozdravela.« 

29 In pri priči ji je usahnil vir krvi 
in je začutila, da je bolezen ozdravljena. 

30 Jezus je sam pri sebi spoznal, da je šla moč iz njega, 
se obrnil k množici in rekel: 
»Kdo se je dotaknil moje obleke?« 

31 Učenci so mu rekli: 
»Vidiš množico, ki te stiska od vseh strani, 
pa praviš: Kdo se me je dotaknil?« 

32 In oziral se je okoli sebe, 
da bi ugledal njo, ki je to storila. 
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33 Žena, ki se je zavedala, kaj se je zgodilo, 
pa je preplašena in drhteč pristopila 
in se vrgla preden j ter mu povedala vso resnico. 

34 On ji je rekel: 
»Hči, ozdravila te je tvoja vera. 
Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje bolezni.« 

35 Še je govoril, ko pridejo od načelnika shodnice in pravijo: 
»Tvoja hči je umrla; kaj še nadleguješ Učenika?« 

36 Ko Jezus sliši to sporočilo, reče načelniku: 
»Ne boj se, samo veruj!« 

37 In ni pustil nikogar, da bi šel z njim, 
razen Petra, Jakoba in Jakobovega brata Janeza. 

38 Pridejo do načelnikove hiše 
in opazi hrup in jok in žalno vpitje. 

59 Vstopi in jim pravi: 
»Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« 
In posmehovati so se mu. 

40 On pa vse odslovi, vzame s seboj očeta in mater deklice 
in te, ki so bili z njim, 
in gre tja, kjer je deklica ležala. 

41 Prime deklico za roko in ji ukaže: »Talita kum« 
— kar pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« 

42 In deklica je takoj vstala in hodila; 
imela je namreč dvanajst let. 
Obšla jih je silna groza. 

43 Ostro jim je zabičal, naj tega nihče ne zve; 
in velel je, naj ji dajo jesti. 
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S r e d a 4. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: BOG OČIŠČUJE S TRPLJENJEM 
Hebr 12, 4—7. 11—15. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
4 niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh; 
5 pozabili ste tolažbo, ki vam kakor sinovom govori: 

»Moj sin, ne preziraj Gospodovega strahovanja 
in ne omaguj, kadar te kara: 

6 kogar namreč Gospod ljubi, ga strahuje 
in tepe vsakega sina, katerega sprejme.« 

7 Za vzgojo to prenesite. 
Kakor s sinovi ravna Bog z vami; 
kajti kje je sin, ki bi ga oče ne strahoval? 

11 Nobeno strahovanje pa se takrat, ko se vrši, 
ne zdi veselo, ampak bridko; 
pozneje pa daje tistim, ki so po njem izučeni, 
miru polni sad pravičnosti. 

12 Zato »vzravnajte onemogle roke in klecava kolena 
13 ter napravite za svoje noge ravna pota«, 

da bi se to, kar je hromo, še ne izvinilo, 
marveč da bi ozdravelo. 

14 Prizadevajte si za mir z vsemi 
in za svetost, brez katere nihče ne bo videl Gospoda. 

"Pazite, da kdo ne izgubi božje milosti; 
da ne bo kaka grenka korenina pognala ter delala nadlege 
in bi se jih po njej mnogo okužilo. 
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PSALM 102 (1—2. 13—14. 17— 18a) 

O d p e v : Gospodova milosrčnost traja vekomaj. 

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

Kakor se oče usmili otrok, 
se Gospod usmili njih, ki se ga boje. 
Zakaj on ve, iz česa smo, 
spominja se, da smo prah. Odpev. 

Gospodova milosrčnost traja vekomaj 
nad njimi, ki se ga boje, 
in njegova pravičnost nad otrok otroki, 
nad njimi, ki držijo njegovo zavezo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 99. 

LETO II 

Berilo: DAVID GREŠI S ŠTETJEM PREBIVALSTVA 
2 Sam 24, 2. 9—17. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
2 Kralj David je naročil vojskovodju Joabu, ki je bil pri 

njem: 
»Prehodi vse Izraelove rodove od Dana do Bersabe 
in preštejte ljudstvo, da bom vedel število prebivalstva.« 

9 Joab je izročil kralju število preštetega ljudstva: 
v Izraelu je bilo osemsto tisoč z mečem oboroženih 

vojakov, 
v Judovem rodu pa petsto tisoč mož. 

10 Ko je David preštel ljudstvo, mu je srce bilo. 
Zato je rekel Gospodu: 
»Zelo sem grešil s tem, kar sem storil. 
Ali zdaj, Gospod, odpusti, prosim, krivdo svojemu hlapcu, 
kajti ravnal sem zelo nespametno!« 
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11 Ko je David zjutraj vstal, je prišla Gospodova beseda 
preroku Gadu, Davidovemu vidcu: 

12 »Pojdi in povej Davidu: ,Tako govori Gospod: 
Troje ti predlagam; izberi si eno izmed tega, da ti 

storim!'« 
13 Gad je prišel k Davidu in mu sporočil: 

»Ali naj ti pridejo v deželo tri leta lakote? 
Ali naj tri mesece bežiš pred svojimi nasprotniki, 
ki te bodo preganjali? 
Ali naj bo v tvoji deželi tri dni kuga? 
Premisli sedaj in glej, kaj naj odgovorim njemu, ki me 

je poslal!« 
14 David je rekel Gadu: 

»Zelo sem v stiski. Rajši pademo v roke Gospodu; 
njegovo usmiljenje je namreč veliko. 
Ljudem pa ne bi rad padel v roke.« 

15 Gospod je torej poslal nad Izraela kugo 
od jutra do določenega časa. 
In pomrlo jih je izmed ljudstva od Dana do Bersabe 
sedemdeset tisoč mož. 

16 Ko je angel stegnil roko nad Jeruzalem, da bi ga pokončal, 
je bilo Gospodu žal zaradi zla; 
zato je rekel angelu, ki je pokončaval ljudstvo: 
»Dosti je, umakni zdaj svojo roko!« 
Bil pa je Gospodov angel pri gumnu Jebusejca Arevna. 

17 Ko je David videl angela, ki je pobijal ljudstvo, 
je rekel Gospodu: 
»Glej, jaz sem se pregrešil in jaz sem storil hudo; 
ti pa, ovce, kaj so storili? 
Tvoja roka bodi, prosim, zoper mene 
in zoper hišo mojega očeta!« 
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PSALM 31 (1—2. 5. 6—7) 

O d p e v : Gospod, odpusti krivdo mojega greha. 

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena, 
ki mu je greh izbrisan. 
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde 
in v čigar duhu ni prevare. Odpev. 

Svoj greh sem ti priznal 
in svoje krivde nisem prikrival. 
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu«, 
in ti si odpustil krivdo mojega greha. Odpev. 

Zato bom v stiski pobožno molil k tebi; 
še tako velike vode me ne bodo dosegle. 
Ti si mi zavetje v stiski, 
obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: PREROK JE BREZ ČASTI V DOMAČEM KRAJU 
Mr 6, 1—6. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tisti čas je Jezus odšel v svoj kraj 
in spremljali so ga njegovi učenci. 

2 Ko je prišla sobota, je začel v shodnici učiti 
in mnogi so strme poslušali ter govorili: 
»Od kod ima ta vse to 
in kakšna je modrost, ki mu je dana, 
in kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? 

3 Ali ni to tesar, 
sin Marije in brat Jakoba in Jožefa in Juda in Simona? 
In ali niso njegove sestre tukaj pri nas?« 
In spotikali so se nad njim. 

4 Jezus jim je pa rekel: 
»Ni brez časti prerok razen v svojem kraju 
in med svojimi sorodniki in na svojem domu.« 
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5 In ni mogel tam storiti nobenega čudeža, 
razen da je na nekatere bolnike položil roke in jih ozdravil. 

6 Čudil se je njihovi nevernosti. 
In hodil je po vaseh v okolici in učil. 

Č e t r t e k 4. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO 1 
Berilo: PRIŠLI STE DO GORE ŽIVEGA BOGA 
Hebr 12, 18—19. 22—24. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
"niste se približali do taki j i vi gori 

in gorečemu ognju in mraku in temi in nevihti 
19 in bučanju trombe in glasu besed, 

ob katerem so tisti, ki so ga slišali, 
prosili, naj se jim ne govori nobena beseda več. 

22 Približali ste se marveč gori Sionu 
in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu 
in tisočem angelov, svečanemu zboru 

23 in zboru prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, 
in Bogu, sodniku vseh, 
in dušam pravičnih, ki so dosegli popolnost, 

24 in sredniku nove zaveze, Jezusu, 
in krvi kropljenja, ki govori glasneje ko Abelova kri. 

PSALM 47 (2—3a. 3b—4. 9. 10—11) 

O d p e v : V božjem svetišču smo bili uslišani. 

Gospod je velik in vse hvale vreden 
v mestu našega Boga. 
Njegova sveta gora, prekrasna višina, 
je veselje vse zemlje. Odpev. 
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Vzvišena Sionska gora 
je mesto velikega kralja. 
V njegovih močnih utrdbah 
nam je Bog varna obramba. Odpev. 

Kakor smo slišali, tako smo videli 
v mestu Gospoda vsega vesolj stva, 
v mestu našega Boga: 
Bog ga utrjuje na veke. Odpev. 

Spominjamo se tvoje milosrčnosti 
sredi tvojega svetišča, Gospod. 
Tvoje ime in tvoja hvala 
sega do kraja zemlje. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 102 

LETO II 

Berilo: DAVIDOVA PREDSMRTNA NAROČILA SALOMONU 
1 Kralj 2, 1—4. 10—12. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 

'Ko so se približali dnevi, da David umrje, 
je naročil sinu Salomonu: 

2 »Nastopam pot vse zemlje; okrepi se in bodi mož! 
3 Drži se postave Gospoda, svojega Boga, 
hodi po njegovih potih 
in spolnjuj njegove zakone, zapovedi, predpise in naredbe, 
kakor je pisano v Mojzesovi postavi, 
da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal in česar se 

boš lotil! 
4 Potem bo Gospod spolnil svojo obljubo, ki mi jo je dal: 

,Če bodo tvoji sinovi pazili na svojo pot 
in zvesto hodili pred menoj z vsem srcem in vso dušo, 
bo vedno kateri tvojih potomcev na Izraelovem prestolu.' 

"David je potem legel k svojim očetom 
in bil pokopan v Davidovem mestu. > 



102 4. navadni teden: četrtek 

11 Štirideset let je kraljeval David nad Izraelom: 
v Hebronu je kraljeval sedem let 
in v Jeruzalemu tri in trideset let. 

"Salomon je torej zasedel prestol svojega očeta Davida 
in njegovo kraljestvo se je zelo utrdilo. 

PSALM: 1 Kron 29 (10. l labc. lld—12a. 12bcd) 

O d p e v : Gospod, ti si gospodar vsega. 

Hvaljen bodi Gospod, 
Bog našega očeta Izraela, 
od vekov na veke! Odpev. 

Tvoja je velikost in moč, 
čast in slava in veličastvo. 
Tvoje je vse, kar je v nebesih in na zemlji. Odpev. 

Tvoje je gospostvo, 
ti se dvigaš kot gospod nad vse. 
Od tebe prihaja bogastvo in slava. Odpev. 

Ti gospoduješ nad vsem. 
V tvoj roki je moč in oblast, 
ti moreš narediti vse veliko in močno. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS JE"ZAČEL POŠILJATI APOSTOLE 
Mr 6, 7—13. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
7 Tisti čas je Jezus poklical dvanajstere 

ter jih začel pošiljati po dva in dva 
in jim je dal oblast nad hudimi duhovi. 

8 Naročil jim je, 
naj ne jemljejo na pot nič drugega kakor le palico, 
ne kruha ne torbe ne denarja v pasu; 
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9 ampak naj imajo sandale na nogah 
in naj ne oblačijo po dveh oblek. 
In govoril jim je: 

10 »Koder koli stopite v hišo, ostanite tam, 
dokler ne odidete od ondod. 

11 In če vas kak kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, 
pojdite od tam in otresite prah s svojih nog 
v pričevanje zoper nje.« 

12 In šli so ter oznanjali pokoro; 
13 tudi mnogo hudih duhov so izgnali 

in mnogo bolnikov so z oljem mazilili ter jih ozdravili. 

P e t e k 4. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: JEZUS JE NAŠ VEČNO ŽIVI ODREŠENIK 
Hebr 13, 1—8. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
1 bratska ljubezen naj ostane v vas. 

Gostoljubnosti ne pozabite. 
2 V njej so namreč nekateri pogostili angele, ne da bi 

vedeli. 
3 Spominjajte se ujetnikov kakor sojetniki 

in trpečih, ker ste tudi sami v telesu. 
4 Zakon bodi častit v vsem in postelja neomadeževana, 

kajti nečistnike in prešuštnike bo sodil Bog. 
5 Življenje bodi brez lakomnosti, 

zadovoljni bodite s tem, kar imate; 
kajti sam je rekel: 
»Ne bom stopil od tebe in ne bom te zapustil.« [> 
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"Zato moremo zaupljivo govoriti: 
»Gospod je moj pomočnik, ne bom se bal; 
kaj bi mi storil človek?« 

7 Spominjajte se svojih predstojnikov, 
ki so vam oznanjali božjo besedo; 
glejte konec njih življenja in ravnajte se po njih veri. 

8 Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. 

PSALM 26 (1. 3. 5. 8b—9abc) 

O d p e v : Gospod je moja luč in moja rešitev. 

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

Če se vojska utabori proti meni, 
se moje srce ne bo balo; 
če se vname boj zoper mene, 
jaz bom zaupal. Odpev. 

Gospod me bo skril v svojem šotoru, 
me skril ob dnevu nesreče, 
me prikril v zavetju svojega šotora, 
me vzdignil na varno skalo. Odpev. 

Tvoj obraz iščem, Gospod, 
ne skrivaj pred menoj svojega obraza, 
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca; 
ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 106. 
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LETO II 

Berilo: DAVID JE Z VSEM SRCEM HVALIL IN LJUBIL 
BOGA 

Sir 47, 2—11. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
2 Kakor odbirajo za žgalno daritev, kar je najboljšega, 

tako je bil David izbran od Izraelovih sinov. 
3 Z levi se je igral kakor s kozlički 

in z medvedi kakor z jagenjčki. 
4 Ali ni v mladosti ubil velikana 

in vzel sramoto od svojega ljudstva, 
ko je vzdignil svojo roko s kamnom v frači 
in zlomil Goljatovo ošabnost? 

5 Klical je Gospoda, Najvišjega, in dal je moč njegovi 
desnici, 

da je pobil v vojski izvedenega moža 
in povišal moč svojega ljudstva. 

'Za to so mu pele mladenke in mu vzklikale: »Deset tisoč!« 
7 Ko je nosil sijajno krono, je ponižal sovražnike naokrog, 

uničil sovražne Filistejce in stri njihovo moč do danes. 
8 Pri vsakem svojem delu je dajal hvalo Bogu, 

Najvišjemu, z veličastno besedo. 
Z vsem srcem je ljubil svojega Stvarnika 
in ga slavil vse dni s psalmi. 

'Har fe je postavil pred oltar 
in ob njih spremljavi so pesmi prijetno zvenele. 

"Praznikom je dal sijaj in olepšal prazniške čase, 
da so hvalili njegovo sveto ime 
in se je od ranega jut ra razlegalo v svetišču. 

11 Gospod mu je odpustil njegov greh 
in povišal njegovo moč za vedno; 
dal mu je zakon o kraljestvu 
in postavil njegov prestol nad Izraelom. 
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PSALM 17 (31. 47. 51ab) 
O d p e v : Hvaljen Bog, naš rešitelj. 

Božja pot je brezmadežna, 
Gospodova obljuba v ognju preskušena. 
Gospod je varen ščit in zavetje 
vsem, ki se zatekajo k njemu. Odpev. 

živel, Gospod, in slavljena, moja skala, 
poveličan Bog, moj rešitelj! 
Dal si zmago svojemu kralju, 
usmiljenje svojemu maziljencu. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: OB JEZUSOVIH DELIH SE HERODU 
OGLAŠA VEST 

Mr 6, 14—29. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
14 Ko je kralj Herod slišal, da se je Jezusovo ime razglasilo, 

je trdil: 
»Janez Krstnik je vstal od mrtvih 
in zato delujejo v njem čudežne moči.« 

15 Drugi pa so govorili: »Elija je.« 
Spet drugi so trdili: »Prerok je, kakor kateri drug izmed 

prerokov.« 
16 Ko je Herod to slišal, je rekel: 

»Janez, ki sem ga dal obglaviti, ta je vstal.« 

"Herod je bil namreč sam dal Janeza prijeti 
in ga v ječi vkleniti zaradi Herodiade, 
žene svojega brata Filipa, s katero se je bil oženil. 

18 Janez je namreč govoril Herodu: 
»Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata.« 

19Herodiada ga je sovražila 
in bi ga rada umorila, pa ga ni mogla. 
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20 Kajti Herod se je Janeza bal, ker je vedel, 
da je pravičen in svet mož, in ga je varoval; 
kadar koli ga je poslušal, je bil v veliki zadregi; 
poslušal ga je pa rad. 

21 Prišel pa je ugoden čas, 
ko je Herod za rojstni dan napravil gostijo 
svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom; 

22 vstopila je hči same Herodiade in plesala 
ter se prikupila Herodu in gostom. 
Tedaj je kralj rekel deklici: 
»Prosi me, kar koli hočeš, in ti bom dal.« 

23 Celo prisegel ji je: 
»Kar koli me poprosiš, ti bom dal, 
do polovice svojega kraljestva.« 

24 Odšla je ven in rekla svoji materi: »Kaj naj prosim?« 
Ta je pa rekla: »Glavo Janeza Krstnika.« 

25 In brž je pohitela pred kralja ter ga prosila: 
»Hočem, da mi takoj daš na krožniku glavo Janeza 

Krstnika.« 
26 Kralj se je zelo užalostil, 

toda zaradi prisege in zaradi gostov ji ni maral odreči; 
27 poslal je takoj krvnika in ukazal prinesti Janezovo glavo. 

Krvnik je šel, ga v ječi obglavil 
28 in njegovo glavo prinesel na krožniku ter dal deklici, 

deklica pa jo je dala materi. 
29 Ko so to zvedeli njegovi učenci, 

so prišli, vzeli truplo in ga položili v grob. 
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S o b o t a 4. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: BOG MIRU NAJ NAS USPOSOBI ZA DOBRA DELA 

Hebr 13, 15—17. 20—21. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
15 po Jezusu neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev, 

to je sad ustnic, ki slavijo njegovo ime. 
16 Dobrodelnosti in miloščine pa ne pozabite, 

zakaj take daritve so Bogu všeč. 
"Bodi te poslušni svojim predstojnikom in bodite j im 

podložni, 
zakaj oni čujejo nad vašimi dušami kot taki, 
ki bodo dajali odgovor; 
da bodo to delali z veseljem in ne zdihovaje, 
kar bi ne bilo dobro za vas. 

20 Bog miru, ki je od mrtvih obudil našega Gospoda Jezusa, 
njega, ki je po krvi večne zaveze veliki pastir ovac, 

21 pa naj vas usposobi za vsako dobro delo, 
da spolnite njegovo voljo; 
in naj v vas, kar mu je všeč, izvrši po Jezusu Kristusu, 
ki mu bodi slava na vekov veke. Amen. 

PSALM 22 (1—3a. 3b—4. 5. 6) 

O d p e v : Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 

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

Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. 
Tudi če bi hodil v temni dolini, 
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ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj: 
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Odpev. 

Pogrinjaš mi mizo 
vpričo mojih nasprotnikov; 
z oljem mi glavo maziliš, 
moj kelih je zvrhan. Odpev. 

Dobrotljivost in milost mi sledita 
vse dni mojega življenja; 
in v Gospodovi hiši bom prebival 
vse dni življenja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 111. 

LETO II 

Berilo: SALOMON PROSI BOGA RAZUMNOSTI 
1 Kralj 3, 4—13. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
4 Kralj Salomon je šel v Gabaon, da bi tam daroval; 
5 ponoči se mu je Gospod prikazal v sanjah. 

Bog je rekel: »Prosi, kaj naj ti dam!« 
6 Salomon je odgovoril: 

»Ti si svojemu služabniku Davidu, mojemu očetu, 
skazal veliko milost, ker je hodil pred teboj 
v zvestobi, pravičnosti in odkritosrčnosti. 
Ohranil si mu to veliko milost in mu dal sina, 
ki zdaj sedi na njegovem prestolu. 

7 In zdaj, Gospod, moj Bog, namesto mojega očeta Davida 
si napravil za kralja mene, svojega služabnika. 
Jaz pa sem mlad človek, ne vem, ne kod ne kam. 

8 Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, 
velikega ljudstva, ki se zaradi množice 
ne da prešteti in ne preceniti. > 
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9 Daj torej svojemu služabniku razumno srce, 
da bo mogel vladati tvojemu ljudstvu 
in znal razločevati med dobrim in hudim! 
Kajti kdo bi sicer mogel vladati 
temu tvojemu mogočnemu ljudstvu?« 

"Gospodu je bilo všeč, da je Salomon tega prosil. 
11 Bog mu je odgovoril: 

»Ker si tega prosil in nisi prosil dolgega življenja, 
ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, 
ampak si prosil razumnosti za pravilno ravnanje, 

12 glej, bom storil po tvoji prošnji. 
Glej, dal ti bom modro in razumno srce, 
tako da ni bilo tebi enakega pred teboj 
in ne bo za teboj vstal tebi enak. 

13 Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: 
bogastvo in slavo, tako da vse tvoje žive dni 
med kralji ne bo tebi enakega.« 

PSALM 118 (9—10. 11—12. 13—14) 

O d p e v : Gospod, nauči me svojih zakonov! 

Kako bo mladenič ohranil svojo pot čisto? 
Ce se bo držal tvojih besed. 
Z vsem svojim srcem te iščem; 
ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov! Odpev. 

V svojem srcu hranim tvoj izrek, 
da ne grešim zoper tebe. 
Slavij en si, Gospod; 
nauči me svojih zakonov! Odpev. 

S svojimi usti oznanjam 
vse tvoje odloke. 
Življenja po tvojih odredbah se veselim 
kot največjega bogastva. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUSA SKRBIJO OVCE BREZ PASTIRJA 
Mr 6, 30—34. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
30 Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu 

ter mu povedali vse, kar so storili in učili. 
Rekel jim je: 

31 »Pojdite sami zase v samoten kraj 
in se nekoliko odpočijte.« 
Mnogo jih je namreč prihajalo in odhajalo, 
da še jesti niso utegnili. 

32 In odpeljali so se v čolnu v samoten kraj sami zase. 
33 Videli so jih pa, da odhajajo in mnogo jih je to zvedelo; 

in od vseh mest so tja hiteli peš in prišli pred njimi. 
34 Ko je Jezus izstopil, je zagledal veliko množico; 

zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovee, ki nimajo pastirja, 
in jih je začel mnogokaj učiti. 

Ponedeljek 5. navadnega tedna 
LETO I 

Berilo: NA BOŽJO BESEDO JE VSE USTVARJENO 
1 Mojz 1, 1—19. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. 
2 Zemlja pa je bila pusta in prazna 

in tema je bila nad brezdanjim vodovjem; 
božji duh pa je plaval nad vodami. 

3 Bog je rekel: 
»Bodi svetloba!« 
In bila je svetloba. [> 
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4 Bog je videl, da je svetloba dobra. 
Bog je torej ločil svetlobo od teme. 

5 Bog je imenoval svetlobo dan 
in temo je imenoval noč. 
Bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. 

6 Bog je rekel: 
»Bodi oblok sredi voda in naj loči vode od voda!« 

7 Bog je naredil oblok ter ločil vode, ki so bile pod 
oblokom, 

od voda, ki so bile nad oblokom. 
Zgodilo se je tako. 

8 Bog je imenoval oblok nebo. 
Bil je večer in bilo je jutro, drugi dan. 

'Bog je rekel: 
»Zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju 
in naj se prikaže kopno.« 
In zgodilo se je tako. 

10 Bog je kopno imenoval zemljo, 
zbrane vode pa je imenoval morja. 
Bog je videl, da je dobro. 

11 Nato je rekel Bog: 
»Naj požene zemlja zelenino, 
bilje, ki rodi seme, 
in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, 
katerega seme je v njem na zemlji. 
Zgodilo se je tako. 

12 Zemlja je pognala zelenino, 
bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, 
in drevje, ki rodi sad, 
katerega seme je v njem po njegovi vrsti. 
Bog je videl, da je dobro. 

"Bil je večer in bilo je jutro, tretji dan. 
14 Bog je rekel: 

»Naj bodo luči na nebesnem obloku, 
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da bodo ločile dan od noči 
in naj služijo za znamenje in čase, za dneve in leta; 

15 naj svetijo na nebesnem obloku, 
da bodo razsvetljevale zemljo.« 
Zgodilo se je tako. 
Bog je naredil dve veliki luči: 

"Večjo luč, da bi gospodovala dnevu, 
in manjšo luč, da bi gospodovala noči, in zvezde. 

17 Bog jih je postavil na nebesni oblok, 
da bi svetile na zemljo 

18 in gospodovale dnevu in noči ter ločile svetlobo od teme. 
Bog je videl, da je dobro. 

19 Bil je večer in bilo je jutro, četrti dan. 

PSALM 103 (1—2a. 5—6. 10.12. 24.35c) 

O d p e v : Gospod se veseli svojih stvari. 

Slavi moja duša Gospoda! 
Gospod, moj Bog, zelo si velik! 
Veličastvo in sijaj si oblekel, 
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem. Odpev. 

Postavil si zemljo na njene temelje, 
na vekov veke ne omahne. 
S pravodovjem si jo ogrnil kot z oblačilom, 
nad gorami so stale vode. Odpev. 

Studence točiš v potoke, 
ki tečejo med gorami, 
ob njih prebivajo ptice pod nebom, 
med vejami gostolijo. Odpev. 

Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod! 
Vse si z modrostjo naredil; 
zemlja je polna tvojih zakladov. 
Slavi moja duša Gospoda! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 115. 

8 
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LETO II 

Berilo: SKRINJO ZAVEZE PRENESEJO V SALOMONOV 
TEMPELJ 

1 Kralj 8, 1—7. 9—13. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
1 Tedaj je zbral kralj Salomon Izraelove starešine 

in vse poglavarje rodov, kneze izraelskih družin 
pri sebi v Jeruzalemu, 
da bi prenesli skrinjo Gospodove zaveze 
iz Davidovega mesta, to je s Siona. 

2 Zbrali so se pri kralju Salomonu vsi Izraelci 
ob prazniku v sedmem mesecu. 

3 Ko so vsi Izraelovi starešine prišli, 
so duhovniki vzdignili skrinjo 

4 ter prenesli Gospodovo skrinjo, shodni šotor 
in vse svete priprave, ki so bile v šotoru; 
prenesli so jih duhovniki in leviti. 

5 Nato je kralj Salomon in z njim ves Izraelov zbor, 
ki se je pri njem sešel pred skrinjo zaveze, 
daroval toliko drobnice in govedi, 
da je zaradi množine niso mogli prešteti ne preceniti. 

6 Potem so duhovniki prinesli skrinjo Gospodove zaveze 
na njeno mesto, v notranji tempeljski prostor, 
v Presveto, pod peruti kerubov. 

7 Keruba sta namreč razprostirala peruti nad mestom, 
kjer je stala skrinja. 
Tako sta keruba pokrivala skrinjo in njena drogova od zgoraj. 

9 V skrinji ni bilo nič drugega kakor dve kamnitni tabli, 
ki jih je bil Mojzes položil vanjo ob Horebu, 
ko je Gospod sklenil zavezo z Izraelovimi sinovi 
ob njih izhodu iz egiptovske dežele. 

10 Ko so duhovniki prišli iz svetišča, 
je oblak napolnil Gospodovo hišo, 
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11 tako da duhovniki zaradi oblaka niso mogli pristopiti, 

da bi opravljali službo. 
Kajti Gospodovo veličastvo je napolnilo Gospodovo hišo. 

"Tedaj je rekel Salomon: 
»Gospod je rekel, da bo prebival v temoti. 

13 Sezidal sem ti hišo za stanovanje, 
mesto za tvoje prebivališče na veke.« 

PSALM 131 (6—7. 9—10) 

O d p e v : Vzdigni se na kraj počitka. 

Slišali smo o skrinji zaveze v Efrati, 
našli smo jo na Jaarskih poljanah. 
Vstopimo v božje bivališče, 
priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Odpev. 

Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, 
tvoji sveti naj se glasno radujejo. 
Zaradi Davida, svojega hlapca, 
ne zavračaj obličja svojega maziljenca! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: DOTIK JEZUSA OZDRAVLJA 
Mr 6, 53—56. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
53 Ko so se Jezus in njegovi učenci prepeljali, 

so zadeli na suho pri Genezaretu in pristali. 
54 Ko so se pa izkrcali, so ga ljudje takoj spoznali; 
55 obtekli so vso tisto pokrajino 

in začeli bolnike na posteljah prinašati tja, 
koder so slišali, da biva. 

56 Kamor koli je prihajal v vasi ali v mesta ali na pristave, 
so polagali bolnike na trge in ga prosili, 
da bi se ti smeli dotakniti vsaj roba njegove obleke. 
In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdraveli. 

8* 
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T o r e k 5. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOG USTVARI ČLOVEKA PO SVOJI PODOBI 
1 Mojz 1, 20—31; 2, 1—4a. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
20 Bog je rekel: 

»Naj mrgolijo v vodah živa bitja 
in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim oblokom.« 

21 Bog je ustvaril velike morske živali 
in vsa živa gibajoča se bitja, ki mrgolijo v vodah, 

po njih vrstah, 
in vse krilate ptice po njih vrstah. 
Bog je videl, da je dobro. 
Bog jih je blagoslovil z besedami: 

22 »Plodite se in množite ter napolnite vode po morjih 
in ptice naj se množijo po zemlji.« 

23 Bil je večer in bilo je jutro, peti dan. 
24 Bog je rekel: 

»Zemlja naj rodi živa bitja po njih vrstah, 
živino, laznino in zveri zemlje po njih vrstah.« 
Zgodilo se je tako. 

25 Bog je naredil zveri zemlje po njih vrstah, 
živino po njenih vrstah in vso laznino zemlje 

po njih vrstah. 
Bog je videl, da je dobro. 

26 Bog je rekel: 
»Naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti; 
naj gospoduje ribam morja in pticam neba, 
živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi 

na zemlji!« 
27 Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, 
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po božji podobi ga je ustvaril, 
moža in ženo ju je ustvaril. 

28 Bog ju je blagoslovil in jima rekel: 
»Plodita se in množita ter napolnita zemljo; 
podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba 
in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!« 

29 Bog je rekel: 
»Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji 
in drevje, na katerem je sad s semenom: 
naj vama bo v živež; 

30 vse zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje 
in vsem pticam neba in vsemu, 
kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi.« 
Zgodilo se je tako. 

31 Bog je videl vse, kar je naredil, 
in glej, bilo je prav dobro. 
Bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. 

1 Tako sta bila dovršena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. 
2 Bog je končal sedmi dan svoje delo, ki ga je naredil; 

sedmi dan pa počival po vsem svojem delu, 
ki ga je naredil. 

3 Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, 
ker je ta dan počival po vsem svojem delu, 
ki ga je ustvaril in naredil. 

4 To je nastanek neba in zemlje. 

PSALM 8 (4—5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Kako čudovito je božje ime po vsej zemlji! 

Kadar gledam tvoje nebo, 
mesec in zvezde, ki si jih naredil: 
Kaj je človek, da se ga spominjaš, 
ali sin človekov, da skrbiš zanj? Odpev. t> 
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In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov, 
s slavo in častjo si ga ovenčal; 
dal si mu oblast nad deli svojih rok, 
in vse si podvrgel njegovim nogam. Odpev. 

Drobnico in vso goved, 
in tudi poljske živali, 
ptice pod nebom in ribe v morju, 
vse, kar hodi po morskih stezah. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 119. 

LETO II 
Berilo: BOG USLIŠUJE ZAUPNO MOLITEV 
1 Kralj 8, 22—23. 27—30. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
22 Tiste dni je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora 

stopil pred Gospodov oltar, 
razprostrl roke proti nebu in molil: 

23 »Gospod, Izraelov Bog! Ni ga tebi enakega Boga 
gori v nebesih in doli na zemlji. 
Zavezo in milost hraniš svojim služabnikom, 
ki z vsem srcem hodijo pred teboj. 

27 Toda ali v resnici prebiva Bog na zemlji? 
Glej, nebo in nebes nebesa te ne morejo obseči, 
koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal! 

28 Vendar se ozri na molitev svojega služabnika 
in na njegovo prošnjo, Gospod, moj Bog! 
Poslušaj klic in molitev, 
ki jo tvoj služabnik danes moli pred teboj! 

29 Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte nad to hišo, 
nad mestom, o katerem si obljubil: 
,Ondi bo moje ime.' 
Poslušaj molitev, ki jo bo opravljal tvoj služabnik 
na tem mestu! 
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30 Poslušaj prošnjo svojega služabnika 

in svojega ljudstva Izraela, 
kadar bodo molili na tem mestu! 
Poslušaj na mestu, kjer prebivaš, v nebesih, 
poslušaj in odpuščaj!« 

PSALM 83 (3. 4. 5.10. 11) 
O d p e v : Kako ljuba so tvoja bivališča! 

Moja duša hrepeni, 
medleč koprni po Gospodovih dvorih. 
Moje srce in moje telo 
vriskata k živemu Bogu. Odpev. 

Celo vrabec si najde dom 
in lastovka gnezdo za svoje mladiče: 
pri tvojih oltarjih, Gospod, 
moj kralj in moj Bog. Odpev. 

Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, 
vedno te hvalijo. Gospod! 
O Bog, naš varuh, ozri se, 
poglej na obličje svojega maziljenca! Odpev. 

Boljši je v tvojih dvorih en dan 
kot tisoč drugih; 
rajši stojim na pragu v hiši svojega Boga, 
kakor da bi prebival v šotorih grešnikov. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOŽJE ZAPOVEDI SO NAD ČLOVEŠKIMI 
Mr 7, 1—13. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tisti čas so se pri Jezusu zbrali farizeji 
in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. 

2 Videli so, da nekateri izmed njegovih učencev 
jedo kar z nečistimi, to se pravi neumitimi rokami. [> 
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3 Farizeji namreč in sploh Judje ne jedo, 
če si prej skrbno ne umijejo rok, 
ker se držijo izročila starih; 

4 tudi ko pridejo s trga, ne jedo, ako se ne umijejo. 
Še mnogo drugih stvari je, ki jih držijo po izročilu: 
umivanje čaš in vrčev in bakrenih kotlov. 

5 Vprašali so ga torej farizeji in pismouki: 
»Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, 
ampak jedo kar z nečistimi rokami?« 
In rekel jim je: 

6 »Prav je prerokoval Izaija o vas hinavcih, 
kakor je pisano: 
,To ljudstvo me časti z ustnicami, 
a njih srce je daleč od mene: 

7 toda njih češčenje je prazno, 
ker učijo človeške nauke in zapovedi.' 

8 Zametujete božjo zapoved in se držite človeškega izročila.« 

'Govoril jim je dalje: 
»Lepo zametate božjo zapoved, da se držite svojega izročila! 

10 Mojzes je namreč rekel: »Spoštuj očeta in mater' in 
,Kdor kolne očeta ali mater, naj umrje'. 

11 Vi pa pravite: ,Če kdo reče očetu ali materi: 
Vse, kar bi ti od mojega bilo v prid, razglašam za korban', to 

je dar, 
12 mu poslej več ne pustite, da bi kaj storil za očeta ali mater; 
13 tako razveljavljate božjo besedo s svojim izročilom, ki ste ga 

uvedli. 
In še mnogo podobnega temu delate.« 
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S r e d a 5. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOG USTVARI RAJ ZA PRVA ČLOVEKA 
1 Mojz 2, 4b—9. 15—17. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
4 Ko je Gospod Bog naredil zemljo in nebo, 
5 še ni bilo nobenega poljskega bilja na zemlji 

in nobeno poljsko zelišče še ni poganjalo; 
zakaj Gospod Bog še ni pošiljal dežja na zemljo 
in ni bilo človeka, ki bi bil polje obdeloval, 

6 le vlaga je vstajala iz zemlje in namakala vso površino polja. 
7 Tedaj je Gospod Bog naredil človeka iz prahu zemlje 

in mu vdahnil v obličje oživljajočega duha. 
Tako je postal človek živo bitje. 

8 Potem je Gospod Bog zasadil vrt v Edenu proti vzhodu 
in tja postavil človeka, ki ga je bil naredil. 

9 Gospod Bog je dal rasti iz zemlje vsakovrstno drevje, 
prijetno za pogled in dobro za jed, 
tudi drevo življenja v sredi vrta 
ter drevo spoznanja dobrega in hudega. 

15 Gospod Bog je torej vzel človeka 
in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. 

16 Gospod Bog je dal človeku tole zapoved: 
»Od vseh dreves v vrtu smeš jesti; 

17 od drevesa spoznanja dobrega in hudega pa nikar ne jej! 
Zakaj brž ko bi jedel od njega, boš moral umreti.« 

PSALM 103 (1—2a. 27—28. 29bc—30) 
O d p e v : Slavi moja duša Gospoda! 

Slavi moja duša Gospoda! 
Gospod, moj Bog, kako si velik! 
Veličastvo in sijaj si oblekel, 
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem. Odpev. t> 
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Vsa bitja pričakujejo od tebe, 
da jim daš jesti ob svojem času; 
kadar jim daješ, pobirajo; 
kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo. Odpev. 

Ce jim vzameš dih, preminejo 
in se v svoj prah povrnejo. 
Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjena 
in prenoviš obličje zemlje. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 124. 

LETO II 

Berilo: KRALJICA IZ SABE OBČUDUJE SALOMONOVO 
MODROST 

1 Kralj 10, 1—10. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
1 Ko je kraljica v Sabi slišala o Salomonovem slovesu 

v Gospodovem imenu, 
ga je prišla skušat z ugankami. 

2 Prišla je v Jeruzalem z zelo velikim spremstvom. 
Kamele so nosile dišav, silno veliko zlata in dragih kamnov. 
Stopila je k Salomonu in mu povedala vse, 
kar ji je bilo na srcu. 

3 Salomon ji je razložil vse, kar ga je vprašala. 
Ni je bilo reči, ki bi bila kralju prikrita, 
da bi je ne bil kraljici razložil. 

4 Ko je kraljica iz Sabe videla vso Salomonovo modrost 
in palačo, ki jo je bil sezidal, in jedi njegove mize, 

5 kako so tam sedeli njegovi dostojanstveniki 
in stregli njegovi služabniki, 
njih oblačila, njegove točaje in njegovo žgalno daritev, 
ki jo je daroval v Gospodovi hiši: tedaj je kar strmela. 

6 Rekla je kralju: 
»Resnično je, kar sem v svoji deželi slišala o tebi in tvoji 

modrosti. 



5. navadni teden: sreda 123 

7 Nisem verjela, kar so pravili, 
dokler nisem prišla in videla na svoje oči. 
In glej, niti polovice mi niso povedali. 
Tvoja modrost in odličnost presega sloves, ki sem ga slišala. 

8 Blagor tvojim možem, blagor tvojim služabnikom, 
ki vedno stojijo pred teboj in poslušajo tvojo modrost! 

'Hvaljen Gospod, tvoj Bog, ki si mu bil všeč, 
da te je posadil na Izraelov prestol! 
Ker Gospod vedno ljubi Izraela, te je postavil za kralja, 
da bi vršil pravico in pravičnost.« 

10 In dala je kralju sto dvajset talentov zlata, 
silno veliko dišav in dragih kamnov. 
Nikdar več ni prišlo toliko dišav, 
kakor jih je kraljica iz Sabe dala kralju Salomonu. 

PSALM 36 (5—6. 30—31. 39—40) 

O d p e v : Usta pravičnega govorijo modro. 

Izroči svojo pot Gospodu, 
upaj vanj in on bo storil! 
Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost 
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina. Odpev. 

Usta pravičnega govorijo modro 
in njegov jezik pove, kar je prav; 
postava njegovega Boga je v njegovem srcu 
in njegovi koraki ne omahujejo. Odpev. 

Rešitev za pravične pride od Gospoda, 
ki je njihovo pribežališče v stiski; 
Gospod jim pomaga in jih rešuje, 
ker se zatekajo k njemu. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ČLOVEKA OMADEŽUJE, KAR PRIDE 
IZ NJEGOVEGA SRCA 

Mr 7, 14—23. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
"Tisti čas je Jezus spet poklical ljudstvo ter jim govoril: 

»Poslušajte me vsi ter ume j te! 
15 Nič ni zunaj človeka, 

kar bi ga moglo onečistiti, če pride vanj, 
pač pa, kar prihaja iz človeka, to ga onečisti.« 

17 Ko je od množice prišel v hišo, 
so ga njegovi učenci vprašali za priliko. 

"Reče jim: »Tako? Tudi vi ste brez razumnosti? 
Mar ne veste, da ne more človeka omadeževati nič, 
kar pride vanj od zunaj, 

19 ker mu ne pride v srce, ampak v želodec in odide 
v greznico?« 

— in tako razglasi za čiste vse jedi. 
20 »Kar pa pride iz človeka,« je rekel, 

»tisto omadežuje človeka. 
21 Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, 
22 nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, 

lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, 
zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. 

23 Vse te hudobije prihajajo od znotraj 
in omadežujejo človeka.« 
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Č e t r t e k 5. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: BOG ZDRUŽUJE MOŽA IN ŽENO 
1 Mojz 2, 18—25. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

"Tedaj je rekel Gospod Bog: 
»Ni dobro človeku samemu biti; 
naredim naj mu pomočnico, njemu primerno.« 

"Gospod Bog je torej naredil iz zemlje vse živali polja 
in vse ptice neba in jih privedel Adamu, 
da bi videl, kako jih bo imenoval, 
in da bi vsakršno živo bitje imelo tisto ime, 
ki bi mu ga dal Adam. 

20 In Adam je dal imena vsej živini 
in vsem pticam neba in vsem živalim polja; 
a za Adama se ni našla pomočnica, njemu primerna. 

21 Nato je poslal Gospod Bog Adamu trdno spanje; 
in ko je zaspal, je vzel eno izmed njegovih reber 
ter napolnil z mesom njegovo mesto. 

22 In Gospod Bog je naredil iz rebra, ki ga je vzel Adamu, 
ženo ter jo privedel k Adamu. 

23 Tedaj je rekel Adam: 
»To je zdaj kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; 
ta se bo imenovala možinja; kajti iz moža je vzeta. 

24 Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater 
in se držal svoje žene in bosta eno telo.« 

25 Bila sta pa naga oba, Adam in njegova žena, 
a ju ni bilo sram. 
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PSALM 127 (1—2. 3. 4—5) 

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

Blagor vsem, ki se boje Gospoda 
in hodijo po njegovih potih! 
Zakaj sad truda svojih rok boš užival, 
srečen boš in dobro ti bo. Odpev. 

Tvoja žena bo v tvoji hiši 
kakor rodovitna trta, 
tvoji otroci okrog tvoje mize 
kakor oljčne mladike. Odpev. 

Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. 
Blagoslovi naj te Gospod s Siona, 
da boš gledal srečo Jeruzalema 
vse dni svojega življenja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 128. 

LETO II 

Berilo: BOG OBSODI SALOMONOVO NEZVESTOBO 
1 Kralj 11, 4—13. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
4 Ko se je Salomon postaral, 

so njegove žene nagnile njegovo srce k tujim bogovom. 
Njegovo srce ni bilo več celo za Gospoda, njegovega Boga, 
kakor srce njegovega očeta Davida. 

5 Tako je Salomon častil Astarto, boginjo Sidoncev, 
in Moloha, gnusobo Amoncev. 

6 In Salomon je delal, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, 
in ni hodil popolnoma za Gospodom, kakor njegov oče 

David. 
7 Takrat je Salomon sezidal svetišče za Kamosa, gnusobo 

Moabcev, 
na griču vzhodno od Jeruzalema, 
in za Moloha, gnusobo Amoncev. 
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8 Tako je storil za vse svoje tuje žene, 
ki so svojim bogovom darovale kadilne in klavne daritve. 

9 Gospod se je razsrdil nad Salomonom, 
ker je odvrnil svoje srce od Gospoda, Izraelovega Boga, 
ki se mu je dvakrat prikazal, 

10 in mu prav glede tega zapovedal, naj ne hodi za tujimi 
bogovi. 

Pa se ni držal tega, kar mu je zapovedal Gospod. 
11 Zato je Gospod rekel Salomonu: 

»Ker je s teboj tako, da se nisi držal moje zaveze 
in mojih zakonov, ki sem ti jih zapovedal, 
bom odtrgal kraljestvo od tebe in ga dal tvojemu hlapcu. 

12 Vendar zaradi tvojega očeta Davida 
tega ne bom storil v tvojih dneh; 
tvojemu sinu ga bom odtrgal. 

13 Sicer ne bom odtrgal vsega kraljestva. 
En rod bom dal tvojemu sinu zaradi svojega služabnika 

Davida 
in zaradi Jeruzalema, ki sem ga izvolil.« 

PSALM 105 (3—4. 35—36. 37.40) 

O d p e v : Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. 

Blagor njim, ki se držijo zapovedi, 
ki vsak čas delajo, kar je prav! 
Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo, 
obišči me s svojo pomočjo. Odpev. 

Naši očetje so se pomešali s pogani, 
naučili so se njihovih del: 
častili so njihove malike, 
ki so jim postali nevarna past. Odpev. 

Darovali so svoje sinove 
in svoje hčere hudobnim duhovom. 
Zato se je Gospod razjezil nad njimi, 
njegova dediščina se mu je pristudila. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: VERA KANANEJSKE MATERE 
Mr 7, 24—30. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
24 Tisti čas je Jezus vstal in odšel v pokrajino Tira in Sidona. 

Stopil je v neko hišo in želel, da bi nihče ne zvedel, 
pa ni mogel ostati prikrit; 

23 kajti hitro je slišala o njem žena, 
katere hčerka je imela hudega duha, 
in je prišla ter mu padla pred noge. 

26 Žena pa je bila Grkinja, po rodu Sirofeničanka. 
Prosila ga je, da bi izgnal hudega duha iz njene hčere. 

27 On pa ji je rekel: 
»Daj, da se nasitijo najprej otroci; 
ne gre, da bi kruh vzeli otrokom in ga vrgli psom.« 

28 Ona pa je odgovorila: 
»Gospod, tudi psički pod mizo jedo od drobtinic otrok.« 

29 Tedaj ji je rekel: 
»Zaradi te besede pojdi; hudi duh je šel iz tvoje hčere.« 

30 Vrnila se je domov in našla deklico ležečo na postelji, 
hudi duh je odšel iz nje. 
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P e t e k 5. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: HUDI DUH OBLJUBLJA ČLOVEKU SPOZNANJE 
1 Mojz 3, 1—8. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Kača je bila bolj prekanjena kot vse živali polja, 
ki jih je naredil Gospod Bog. 
Rekla je ženi: 
»Ali je res Bog rekel, da ne jejta od nobenega drevesa 

v vrtu?« 
2 Žena je odgovorila kači: 

»Od sadu dreves v vrtu jeva. 
3 Le o sadu drevesa, ki je v sredi vrta, je rekel Bog: 

,Od tega ne jejta, tudi ne dotikajta se ga, da ne umrjeta!'« 
4 Kača pa je ženi dejala: 

»Nikakor ne bosta umrla. 
5 Ampak Bog ve: Brž ko bosta od njega jedla, 

se vama bodo odprle oči in bosta kakor Bog, 
ker bosta spoznala dobro in hudo.« 

6 Tedaj je žena videla, da je drevo dobro za jed, 
očem prijetno za pogled 
in da je to drevo želeti, ker daje spoznanje. 
Vzela je torej od njegovega sadu in jedla 
ter dala tudi svojemu možu, ki je bil z njo, in je jedel. 

7 In odprle so se obema oči in sta spoznala, da sta naga; 
zato sta si sešila smokvine liste in si naredila krila. 

8 Ko pa sta slišala glas Gospoda Boga, 
ki je hodil po vrtu ob dnevnem vetriču, 
sta se skrila Adam in njegova žena 
pred obličjem Gospoda Boga sredi med drevjem na vrtu. 

9 
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PSALM 31 (1—2. 5. 6—7) 
O d p e v : Blagor nam, ker nam Bog odpušča. 

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena, 
ki mu je greh izbrisan. 
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde 
in v čigar duhu ni prevare. Odpev. 

Svoj greh sem ti priznal 
in svoje krivde nisem prikrival. 
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu,« 
in ti si odpustil krivdo mojega greha. Odpev. 

Zato bom v stiski pobožno molil k tebi; 
še tako velike vode me ne bodo dosegle. 
Ti si mi zavetje v stiski, 
obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 131. 

LETO II 

Berilo: PREROK NAPOVEDUJE IZRAELOV ODPAD 
1 Kralj 11, 29—32; 12, 19. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
29 Ko je Salomonov uradnik Jeroboam šel iz Jeruzalema, 

ga je na potu srečal prerok Ahija iz Sila. 
Bil je ogrnjen z novim plaščem. Bila sta sama na polju. 

30 Tedaj je Ahija prijel novi plašč, ki ga je nosil, 
ga raztrgal na dvanajst kosov in rekel Jeroboamu: 

31 »Vzemi si deset kosov! 
Kajti tako govori Gospod, Izraelov Bog: 
,Glej, odtrgal bom kraljestvo Salomonu in ti dal deset 

rodov. 
32 En sam rod naj mu ostane zaradi mojega služabnika 

Davida 
in zaradi mesta Jeruzalema, ki sem ga izvolil 
izmed vseh Izraelovih rodov.'« 

"Tako je Izrael odpadel od Davidove hiše. 
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PSALM 80 (10—llab. 12—13. 14—15) 

O d p e v : Naš Bog govori: poslušajte me! 

Naj ne bo pri tebi drugega boga, 
ne moli tujega boga! 
Jaz sem Gospod, tvoj Bog, 
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele. Odpev. 

Toda moje ljudstvo ni poslušalo, 
Izrael me ni ubogal. 
Zato sem jih prepustil njihovi zakrknjenosti, 
naj hodijo po svojih načrtih. Odpev. 

O da bi me moje ljudstvo poslušalo, 
da bi Izrael hodil po mojih potih, 
takoj bi zatrl njihove sovražnike 
in ukrotil njihove nasprotnike. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS OZDRAVI GLUHONEMEGA 
Mr 7, 31—37. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
31 Tisti čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira 

in prišel skozi Sidon h Galilejskemu morju 
sredi pokrajine Deseteromestja. 

32 Pa mu pripeljejo gluhega in nemega 
in ga prosijo, da bi položil roko nanj. 

33 Vzel ga je od množice vstran, 
mu vtaknil prste v njegova ušesa 
in se mu s slino dotaknil jezika; 

34 in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: 
»Efeta!« to je »Odpri se!« 

35 In kar odprla so se mu ušesa 
in razvezala se je vez njegovega jezika 
in je govoril prav. D> 

o* 
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^Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; 
pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. 

37 In na vso moč so strmeli, govoreč: 
»Vse je prav storil: 
gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« 

S o b o t a 5. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOG ODPRAVI ČLOVEKA IZ RAJA, DA BI 
OBDELOVAL ZEMLJO 

1 Mojz 3, 9—24. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

Potem ko je Adam jedel od drevesa, 
9 ga je Bog poklical in mu rekel: 

»Kje si?« 
"Odgovoril je: 

»Tvoj glas sem slišal v vrtu; 
zbal sem se, ker sem nag, in sem se skril.« 

11 Pa je Bog rekel: 
»Kdo ti je povedal, da si nag? Ali si mar jedel od drevesa, 
od katerega sem ti prepovedal jesti?« 

12 Adam je odgovoril: 
»Žena, ki si mi jo dal za družico, 
ta mi je dala od drevesa in sem jedel.« 

13 Tedaj je Gospod Bog rekel ženi: 
»Zakaj si to storila?« 
Žena je odgovorila: 
»Kača me je zapeljala in sem jedla.« 

"Tedaj je Gospod Bog rekel kači: 
»Ker si to storila, 
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bodi prekleta med vso živadjo in med vsemi živalmi polja. 
Po svojem trebuhu se boš plazila 
in prst jedla vse dni svojega življenja. 

15 Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo 
in med tvojim zarodom in njenim zarodom; 
ta ti bo glavo stri, ti ga boš pa ranila na peti.« 

" Ženi pa je rekel: 
»Prav mnogo ti bom dal težav pri tvoji nosečnosti; 
v bolečinah boš rodila otroke; 
in vendar boš po svojem možu hrepenela, 
on pa bo tebi gospodoval.« 

17 In Adamu je rekel: 
»Ker si poslušal glas svoje žene in jedel od drevesa, 
o katerem sem ti dal tole povelje: ,Ne jej od njega!' 
bodi prekleta zemlja zaradi tebe! 
V trudu se boš živil od nje vse dni svojega življenja. 

"Trnje in osat ti bo rodila, 
in vendar boš moral jesti poljsko zelišče. 

19 V potu svojega obraza boš užival kruh, 
dokler se ne povrneš v zemljo, ker si vzet iz nje; 
zakaj prah si in v prah se povrneš.« 

20 Adam je imenoval svojo ženo Evo, 
ker je postala mati vseh živih. 

21 Gospod Bog je naredil Adamu in njegovi ženi suknji iz 
kož in ju oblekel. 

22 Potem je rekel Gospod Bog: 
»Glej, človek je postal kakor eden izmed nas, 
ker pozna dobro in hudo. 
Da zdaj le ne stegne svoje roke 
ter ne vzame tudi od drevesa življenja, 
da bi jedel in živel vekomaj!« 

23 Zato ga je Gospod Bog odpravil iz edenskega vrta, 
da bi obdeloval zemljo, iz katere je bil vzet. > 
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24 Ko je torej izgnal Adama, 
je postavil vzhodno od edenskega vrta kerube 
in plamen bliskaj očega se meča, 
da bi stražili pot k drevesu življenja. 

PSALM 89 (2. 3 -^ab . 5—6. 12—13) 
O d p e v : Gospod nam je pribežališče od roda do roda. 

Preden so se rodile gore 
in sta se oblikovala zemlja in svet, 
si ti od vekomaj, o Bog, 
ti si od roda do roda. Odpev. 

Umrljive zavračaš v prah, o Bog, 
in praviš: »Povrnite se, človeški otroci!« 
V tvojih očeh je tisoč let 
ko včerajšnji dan, ki je minil. Odpev. 

Ti jih razpršiš; so ko jutranji sen, 
ko zeleneča rastlina: 
zjutraj cvete in zeleni, 
zvečer se pokosi in usahne. Odpev. 

Nauči nas šteti-naše dni, 
da pridemo k srčni modrosti! 
Obrni se, Gospod! — Doklej? 
Bodi usmiljen svojim hlapcem! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 136. 

LETO II 

Berilo: ZAČETEK VERSKEGA RAZKOLA V IZVOUENEM 
LJUDSTVU 

1 Kralj 12, 26—32; 13, 33—34. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
26 Ko je Jeroboam postal Izraelov kralj, si je mislil: 

»Kraljestvo bi se moglo povrniti k Davidovi hiši. 
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27 Ce bo to ljudstvo hodilo darovat klavne daritve 

v Gospodovo hišo v Jeruzalemu, 
se bo tudi srce tega ljudstva obrnilo 
k Judovemu kralju Roboamu kot svojemu gospodu. 
Mene bodo umorili ter se povrnili k Judovemu kralju 

Roboamu.« 
28 Kralj se je posvetoval 

in je dal narediti dve zlati teleti ter ljudstvu rekel: 
»Dosti dolgo ste hodili v Jeruzalem. 
Glej, Izrael, to je tvoj bog, ki te je pripeljal iz egiptovske 

dežele.« 
29 In postavil je eno v Betelu, drugo pa je dal v Dan. 
30 To je bila priložnost za greh, 

kajti ljudstvo je hodilo tja molit. 
31 Dal je tudi napraviti svetišča na višinah 

in postavil duhovnike, ki so bili iz ljudstva 
in ne izmed Levijevih sinov. 

"Dalje je vpeljal praznik v osmem mesecu, na petnajsti dan, 
ki je ustrezal prazniku na Judovem, in stopil k oltarju. 
Enako je storil v Betelu, 
da bi daroval klavne daritve teletoma, ki ju je dal narediti. 
V Betelu je nastavil duhovnike za višine, ki jih je naredil. 

33Jeroboam se ni spreobrnil s svojega hudega pota, 
ampak je še dalje postavljal iz ljudstva duhovnike višin. 
Kdor je hotel, tega je postavil za duhovnika višin. 

34 Zaradi tega se je pregrešila Jeroboamova hiša 
in zato je bila uničena in iztrebljena s površja zemlje. 

PSALM 105 (6—7a. 19—20. 21—22) 

O d p e v : Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. 

Grešili smo kakor naši očetje, 
krivično smo delali, brezbožno ravnali. 
Naši očetje niso razumeli tvojih čudovitih del, 
niso pomnili tvoje velike ljubezni. Odpev. O 
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Naredili so tele ob Horebu 
in molili iz zlata ulito podobo; 
svoje veličastvo so zamenjali 
s podobo bika, ki muli travo. Odpev. 

Pozabili so Boga, ki jih je rešil, 
njega, ki je delal znamenja v Egiptu, 
čudeže v Kamovi deželi, 
čudovite reči ob Rdečem morju. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS NASITI MNOŽICO LJUDI 
Mr 8, 1—10. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tiste dni, ko je bilo spet mnogo ljudstva 
in niso imeli kaj jesti, 
je Jezus spet poklical učence in jim rekel: 

2 »Ljudstvo se mi smili; 
že tri dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. 

3 Če jih odpustim lačne domov, bodo na potu omagali, 
kajti nekateri izmed njih so prišli od daleč.« 

4 Učenci so mu odgovorili: 
»Kako jih bo mogel kdo nasititi s kruhom tukaj 

v puščavi?« 
5 Vprašal jih je: »Koliko hlebov imate?« 
Ti so rekli: »Sedem.« 

'Velel je množici sesti po tleh; 
in vzel je sedmere hlebe, se zahvalil, jih razlomil 
in dajal učencem, da bi jih delili; 
in razdelili so jih med množico. 

7 Imeli so tudi nekaj ribic. 
Blagoslovil jih je in velel položiti prednje tudi te. 

8 Najedli «o se do sitega in pobrali ostanke koščkov — 
sedem košar. 
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'Bi lo jih je pa kakih štiri tisoč; in jih je odpustil. 
10 Nato je s svojimi učenci takoj stopil v čoln 

in prišel v dalmanutske kraje 
(na zahodni strani Genezareškega jezera). 

Ponedeljek 6. navadnega tedna 
LETO I 

Berilo: KAJN UBIJE ABELA 
1 Mojz 4, 1—15. 25. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Adam je spoznal svojo ženo Evo 

in je spočela in rodila Kajna ter rekla: 
»Dobila sem človeka po Gospodu.« 

2 Nato je rodila še njegovega brata Abela. 
Abel je bil pastir drobnice, Kajn pa je bil poljedelec. 

3 Čez dalj časa je Kajn daroval od sadov zemlje 
daritev Gospodu. 

4 A tudi Abel je daroval od prvencev svoje drobnice, 
njihovo tolščo. 
Gospod se je ozrl na Abela in njegovo daritev; 

5 na Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl, 
zato se je Kajn silno razsrdil in obraz mu je upadel. 

'Tedaj je Gospod rekel Kajnu: 
»Zakaj si se razsrdil in zakaj ti je obraz upadel? 

7 Ali ga ne boš dvignil, če delaš dobro? 
Če pa ne delaš dobro, ali ne preži greh pred durmi? 
Grešno poželenje je obrnjeno k tebi; a ti mu gospoduj!« 

8 Nato je Kajn rekel bratu Abelu: »Pojdiva ven!« 
Ko pa sta bila na polju, 
se je Kajn vzdignil zoper brata Abela in ga ubil. O 
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'Tedaj je Gospod rekel Kajnu: 
»Kje je tvoj brat Abel?« 
Odgovoril je: »Ne vem. Mar sem jaz varuh svojega brata?« 

10 Pa je dejal: »Kaj si storil? 
Glas krvi tvojega brata vpije k meni z zemlje. 

"Zdaj torej bodi preklet, 
proč od zemlje, ki je odprla svoja usta, 
da je prejela iz tvoje roke kri tvojega brata! 

12 Ko boš zemljo obdeloval, naj ti ne daje več svojih 
pridelkov; 

blodil in begal boš po zemlji.« 
13 Kajn pa je rekel Gospodu: 

»Moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. 
14 Glej, izženeš me danes iz dežele 

in pred tvojim obličjem se moram skrivati; 
blodil in begal bom po zemlji, 
in kdor koli me bo našel, me bo ubil.« 

15 Gospod mu je dejal: 
»Ne tako; kdor koli ubije Kajna, bo sedemkrat kaznovan.« 
In Gospod je dal Kajnu znamenje, 
da bi ga nihče ne ubil, kdor bi ga našel. 

25 Adam je spet spoznal svojo ženo 
in je rodila sina ter ga imenovala Seta. 
»Kajti,« je rekla, »dal mi je Bog drug zarod 
namesto Abela, ker ga je Kajn ubil.« 

PSALM 49 (1.8 16bc—17. 20—21) 

O d p e v : Daruj Bogu hvalno daritev. 

Gospod Bog je spregovoril in poklical zemljo 
od sončnega vzhoda do zahoda: 
Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. Odpev. 
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Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 

Sedel si in zoper svojega brata govoril, 
zasramoval sina svoje matere. 
To si delal in jaz bi naj molčal? 
Grajam te in to ti stavim pred oči. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 140. 

LETO II 

Berilo: PRESKUŠNJA VERE RODI STANOVITNOST 
IN VODI K POPOLNOSTI 

Jak 1, 1—11. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
1 Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, 

razkropljenim dvanajsterim rodovom: pozdrav! 
2 V zgolj veselje si štejte, bratje moji, 

če pridete v razne preskušnje, 
3 ker veste, da preskušnja vaše vere rodi stanovitnost. 
4 Stanovitnost pa naj vrši popolno delo, 

da boste popolni in dovršeni 
in ne boste v ničemer zaostajali. 

s Ako pa kdo izmed vas nima modrosti, 
naj jo prosi od Boga, 
ki vsem daje iskreno in brez oponašanja, in mu bo dana. 

"Prosi naj pa v veri in naj nič ne dvomi. 
Kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, 
ki ga veter dviga in premetava. 

7 Naj pač tak človek ne misli, da bo od Gospoda kaj prejel, 
8 človek z dvema dušama, nestanoviten na vseh svojih potih. 
9 Hvali naj se pa siromašni brat s svojo visokostjo, 

10 bogati pa s svojim ponižanjem, 
ker bo minil kakor cvetlica v travi. [> 
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11 Vzide namreč sonce z vročino in travo posuši 
in cvetlica v njej uvene in lepota njene podobe premine. 
Tako bo tudi bogatin zvenel na svojih potih. 

PSALM 118 (67—68. 71—72. 75—76) 

O d p e v : Gospod, usmili se me In bom živel. 

Preden sem bil ponižan, sem blodil, 
zdaj pa se držim tvoje besede. 
Ti si dober in dobrotljiv, 
uči me svojih zapovedi. Odpev. 

Dobro je zame, da sem bil ponižan, 
da se naučim tvojih zapovedi. 
Boljša mi je postava tvojih ust, 
kakor tisoči zlata in srebra. Odpev. 

Vem, da so tvoji sklepi pravični, 
in da si me po pravici ponižal. 
Tvoje usmiljenje naj me potolaži, 
kakor si obljubil svojemu služabniku! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: FARIZEJI SKUŠAJO JEZUSA 
Mr 8, 11—13. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
11 Tisti čas so prišli farizeji 

ter se začeli prepirati z Jezusom: 
zahtevali so od njega znamenje z neba, da so ga skušali. 

12 Iz globočine srca vzdihne ter pravi: 
»Kaj hoče ta rod imeti znamenje? 
Resnično, povem vam: 
Temu rodu se ne bo dalo znamenje.« 

13 In pustil jih je, stopil zopet v čoln 
in se odpeljal na drugo stran. 
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T o r e k 6. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: ČLOVEK KLIČE NASE BOŽJO KAZEN 
1 Mojz 6, 5—8; 7, 1—5. 10. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
5 Bog je videl, da je hudobija ljudi na zemlji velika 

in da je vse mišljenje in hotenje njih srca ves čas le 
hudobno. 

6 Zato je bilo Gospodu žal, da je naredil človeka na zemlji 
in bil je v srcu žalosten. 

7 Rekel je torej Gospod: 
»Iztrebil bom z zemlje človeka, ki sem ga ustvaril, 
s človekom tudi živino, laznino in ptice neba; 
kajti žal mi je, da sem jih naredil.« 

8 Noe pa je našel milost pred Gospodom. 
1 Tedaj je Gospod rekel Noetu: 

»Pojdi v ladjo ti in vsa tvoja družina; 
kajti videl sem te pravičnega pred seboj v tem rodu! 

2 Od vseh čistih živali si vzemi po sedmero, samca in 
samico; 

od živali, ki niso čiste, pa po dvoje, samca in samico; 
3 tudi od ptic pod nebom po sedmero, samca in samico, 

da ohraniš pri življenju zarod po vsej zemlji! 
4 Kajti še sedem dni in dal bom deževati na zemljo 

štirideset dni in štirideset noči; 
in iztrebil bom z zemlje vsa bitja, ki sem jih naredil.« 

5 Noe je vse tako storil, kakor mu je zapovedal Gospod. 
10 Po sedmih dneh so pridrle vode potopa čez zemljo. 
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PSALM 28 (1—2. 3 a c - ^ . 3b.9b—10) 

O d p e v : Gospod bo blagoslovil svoje ljudstvo. 

Dajte Gospodu, božji sinovi, 
dajte Gospodu slavo in čast, 
dajte Gospodu slavo njegovega imena, 
molite Gospoda v svetem okrasju! Odpev. 

Glas Gospodov nad vodami. 
Gospod nad silnimi vodami. 
Glas Gospodov je mogočen, 
glas Gospodov je veličasten. Odpev. 

Bog veličastva grmi in razgalja gozdove, 
Gospod je prestoloval nad potopom, 
Gospod bo prestoloval 
kot kralj vekomaj. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 143. 

LETO II 
Berilo: BOG SAM NE SKUŠA NIKOGAR 
Jak 1, 12—18. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 

"Blagor človeku, ki vzdrži v skušnjavi, 
zakaj preskusen bo prejel krono življenja, 
ki jo je Gospod obljubil tistim, ki ga ljubijo. 

"Nihče naj v skušnjavi ne govori: »Bog me skuša.« 
Bog namreč ne more biti skušan k hudemu 
in sam ne skuša nikogar. 

14 Vsak pa je skušan po lastnem poželenju, ki ga vleče 
in vabi; 

15 ko pa je poželenje spočelo, rodi greh, 
greh, ko je storjen, pa rodi smrt. 

16 Ne motite se, moji ljubi bratje, 
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"vsak dober dar in vsako popolno darilo je od zgoraj 
in prihaja od Očeta luči, 
pri katerem ni premembe ne sence menjave. 

"Radovoljno nas je rodil z besedo resnice, 
da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. 

PSALM 93 (12—13. 14—15. 18—19) 

O d p e v : Blagor človeku, ki ga Bog poučuje. 

Blagor človeku, ki ga vzgajaš, Gospod, 
poučuješ v svoji postavi, 
da ga pomiriš v hudih dnevih, 
ko se brezbožnemu koplje jama. Odpev. 

Gospod ne zavrže svojega ljudstva 
in ne zapusti svoje dediščine; 
sodba se povrne k pravičnosti, 
za njo pojdejo vsi, ki so pravega srca. Odpev. 

Ko čutim, da moja noga omahuje, 
me tvoja milost podpira. 
Ko se mi množijo skrbi, 
me tvoja tolažba razveseljuje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS SVARI UČENCE PRED FARIZEJSKIM 
DUHOM 

Mr 8, 14—21. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
14 Tisti čas so učenci bili pozabili vzeti kruha 

in so imeli samo en hleb s seboj v čolnu. 
15 Jezus jim je naročal: 

»Pazite, varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa.« 
16 Oni pa so se med seboj prepirali, da nimajo kruha. 
17 Jezus je to vedel in jim je rekel: [> 
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»Zakaj se prepirate, da nimate kruha? 
Kaj še zmeraj ne spoznate in ne razumete? 
Ali imate srce zaslepljeno? 

"Oči imate, pa ne vidite? 
Ušesa imate, pa ne slišite? 

19 Ali se ne spominjate, ko sem pet hlebov razlomil med 
pet tisoč, 

koliko polnih košar koščkov ste nabrali?« 
Rečejo mu: »Dvanajst.« 

20 »In ko sem sedem hlebov med štiri tisoč, 
koliko polnih košar ste nabrali koščkov?« 
Odgovorijo mu: »Sedem.« 

21 In rekel jim je: »Kako da še ne umevate?« 

S r e d a 6. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: NE BO VEČ VESOLJNEGA POTOPA 
1 Mojz 8, 6—13. 20—22. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
6 Ko je minilo štirideset dni, je Noe odprl okno, 

ki ga je naredil na ladji, ter spustil vrana; 
7 ta je vzletaval in se vračal, 

dokler niso vode na zemlji usahnile. 
8 Nato je spustil od sebe goloba, da bi videl, 
ali so vode odtekle z zemlje. 

9 Golob pa ni našel mesta, kjer bi počivala njegova noga, 
zato se je vrnil k njemu na ladjo; 
vode so bile še po vsej zemlji. 
Stegnil je roko, ga prijel in vzel k sebi na ladjo. 

10 Čakal je nadalje še sedem dni in spet spustil goloba 
z ladje. 
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11 Golob je prišel k njemu proti večeru 
in glej, zelen oljčni list je imel v svojem kljunu. 
Tedaj je Noe spoznal, da so vode odtekle z zemlje. 

12 Vendar je čakal še sedem nadaljnjih dni 
in je spustil goloba, ki pa se ni več vrnil k njemu. 

13 Šest sto prvega leta prvi dan prvega meseca 
so vode z zemlje usahnile. 
Noe je odkril streho na ladji ter pogledal, 
in glej, površina zemlje se je začela sušiti. 

20 Noe je postavil Gospodu oltar, 
vzel od vseh čistih živali in od vseh čistih ptic 
ter daroval na oltarju žgalne daritve. 

21 Gospodu je bil všeč prijetni vonj 
in Gospod je rekel sam pri sebi: 
»Nikoli več ne bom preklel zemlje zaradi človeka, 
kajti mišljenje človeškega srca je hudobno od njegove 

mladosti. 
Ne bom več udaril nobenega živega bitja, kakor sem storil. 

22 Dokler bo zemlja, ne preneha odslej setev in žetev, 
mraz in vročina, poletje in zima, dan in noč.« 

PSALM 115 (12—13. 14—15. 18—19) 

O d p e v : Gospod, tebe bom hvalil. 

ali: Aleluja. 

Kako naj povrnem Gospodu 
vse dobro, kar mi je storil? 
Kelih zveličanja bom dvignil 
in bom klical Gospodovo ime. Odpev. 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom. 
Dragocena je v Gospodovih očeh 
smrt njegovih svetih. Odpev. t> 

10 
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Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom, 
v dvorih Gospodove hiše, 
sredi tebe, Jeruzalem! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 147. 

LETO II 

Berilo: BOŽJO VOLJO MORAMO SPOLNJEVATI 
Z ŽIVLJENJEM 

Jak 1, 19—27. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 

"Veste, ljubi moji bratje: 
vsak človek bodi hiter za poslušanje, 
počasen za govorjenje, počasen za jezo, 

20 kajti človekova jeza ne vrši božje pravice. 
Zato odpravite vso nečednost in vsak izrastek hudobije 

21 in sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, 
ki more rešiti vaše duše. 

22 Bodite pa vršitelji besede in ne le poslušalci, 
ki bi sami sebe varali. 

23 Če je kdo poslušalec besede, pa ne vršitelj, 
je namreč podoben človeku, ki svoj lastni obraz ogleduje 

v zrcalu, 
24 pogleda se namreč, pa gre in takoj pozabi, kakšen je bil. 

Kdor pa dobro pogleda v popolno postavo svobode 
25 in vztraja ter ne postane pozabljiv poslušalec, 

ampak vršitelj dela, ta bo po svojem delu blažen. 
26 Če kdo misli, da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika, 

ampak vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. 
"Čista in neomadeževana pobožnost 

pred Bogom in Očetom je to: 
obiskovati sirote in vdove v njih stiski 
in se ohraniti neomadeževanega od sveta. 
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PSALM 14 (2—3ab. 3c-^k 5) 

O d p e v : Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? 

Kdor hodi brez madeža in dela pravično, 
misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom, 
kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori. Odpev. 

Kdor ne zasramuje svojega soseda; 
kdor ničvredneža ne ceni, 
časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda. Odpev. 

Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, 
svojega denarja ne posoja oderuško 
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: OZDRAVLJENI SLEPI RAZLOČNO VIDI 
Mr 8, 22—26. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
22 Tisti čas pridejo Jezus in učenci v Betsajdo. 

Privedejo mu slepega in ga prosijo, naj se ga dotakne. 
23 Prijel je slepega, ga peljal ven iz vasi, 

nato mu je dal sline na oči, položil nanj roke 
in ga vprašal, če kaj vidi. 

24 In pogledal ga je ter rekel: 
»Vidim ljudi, pa so, kakor da vidim hoditi drevesa.« 

23 Nato je spet položil roke na njegove oči 
in je spregledal ter bil ozdravljen 
in je vse razločno videl. 

26 Tedaj ga je poslal domov in mu rekel: 
»V vas še hodi ne!« 

10* 



148 6. navadni teden: četrtek 

Č e t r t e k 6. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: MAVRICA BO ZNAMENJE BOŽJE ZAVEZE 
1 Mojz 9, 1—13. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Bog je blagoslovil Noeta in njegove sinove ter jim rekel: 

»Plodite se in množite ter napolnite zemljo! 
2 Strah in trepet pred vami naj navdaja vse živali na zemlji 
in vse ptice pod nebom, vse, kar se giblje na zemlji 
in vse ribe v morju: vse je izročeno vaši oblasti. 

3 Vse, kar se giblje, kar živi, naj vam bo za živež; 
vse to vam dam kakor tudi zeleno zelišče. 

4 Samo mesa z oživljajočo krvjo ne jejte! 
5 Tudi za vašo kri, ki daje življenje, bom terjal zadoščenje; 

terjal ga bom od vsake živali, tudi od človeka: 
od slehernega, celo od njegovega brata 
bom terjal zadoščenje za človekovo življenje. 

'Kdor koli prelije človeško kri, 
se bo po človeku prelila njegova kri; 
kajti po božji podobi je Bog naredil človeka. 

7 Vi pa se plodite in množite, 
razširjajte se na zemlji in ji gospodujte!« 

8 Potem je rekel Noetu in njegovim sinovom: 
9 »Glejte, sklenem zavezo z vami in vašim zarodom za vami 

10 in z vsakim bitjem, ki je pri vas: 
s pticami, z živino in z vso zverino na zemlji, ki je pri vas, 
sploh z vsemi živalmi na zemlji, ki so prišle iz ladje. 

11 Sklenem z vami zavezo: 
nobeno živo bitje ne bo več pokopano z vodami potopa 
in ne bo več potopa, da bi ugonobil zemljo.« 

12 Nato je Bog rekel: 
»To je znamenje zaveze, 
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ki sem jo sklenil med seboj in vami 
in vsakim živim bitjem, ki je pri vas, 
za vse prihodnje rodove: 

13 Svojo mavrico postavim v oblake 
in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo.« 

PSALM 101 (16—18. 19—21. 29.22—23) 

O d p e v : Nebeški Gospod se zemlje usmili. 

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod, 
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo; 
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, 
njih prošnje ne bo zavrgel. Odpev. 

Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda, 
zakaj Gospod je pogledal na zemljo, 
da bi slišal vzdihovanje jetnikov, 
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti. Odpev. 

Sinovi tvojih služabnikov bodo varni, 
oznanjali bodo hvalo Gospodovemu imenu, 
ko se zberejo ljudstva 
in kraljestva, da bi služila Gospodu. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 151. 

LETO II 
Berilo: BOG HOČE, DA UBOGE SPOŠTUJEMO 
Jak 2, 1—9. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
1 Bratje moji, 

brez osebnih pristranosti imejte vero 
veličastnega našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

2Ako namreč stopi v vaš zbor 
mož z zlatim prstanom in v sijajni obleki, 
stopi pa tudi ubožec v umazani obleki, D> 
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3 pa se ozrete proti onemu, ki riosi sijajno obleko, 
in rečete: »Ti lepo tukaj sedi«, 
ubožcu pa rečete: »Ti se ustopi tamkaj le« ali: 
»Sedi k mojemu podnožju«: 

4 ali niste delali razlike med seboj 
in sodili po napačnih mislih? 

5 Slišite, ljubi moji bratje! 
Ali ni Bog izbral za svet ubožnih, 
da so bogati v veri in so dediči kraljestva, 
ki ga je obljubil tistim, ki ga ljubijo? 

6 Vi pa ste ubogega osramotili. 
Ali vas ne zatirajo bogatini in vas ne vlačijo oni pred 

sodišča? 
7 Ali ne sramotijo prav oni lepega imena, 

ki se je klicalo na vas? 
8 Zares, če spolnjujete kraljevsko postavo, kakor je pisano: 

»Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe,« delate prav. 
'Če pa gledate na zunanjo veljavo, grešite 
in postava priča zoper vas, da ste njen kršitelj. 

PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7) 
O d p e v : Ubožec je klical in Gospod ga je slišal. 

Slavil bom Gospoda vekomaj, 
njegova hvala bo vedno v mojih ustih. 
Z Gospodom naj se ponaša moja duša: 
naj slišijo ponižni in se veselijo. Odpev. 

Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupno slavimo njegovo ime! 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal 
ter me otel vseh mojih strahov. Odpev. 

Glejte nanj, da se razveselite 
in da ne zardijo vaši obrazi! 
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: NA IZPOVED VERE JEZUS NAPOVE 
TRPLJENJE 

Mr 8, 27—33. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci 
v vasi Cezareje Filipove. 
Po poti je svoje učence spraševal: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« 

28 In odgovorili so mu: 
»Janez Krstnik, drugi pravijo: Elija, 
zopet drugi: Kdo izmed prerokov.« 

29 Nato jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus.« 

30 Tedaj jim je strogo naročil, naj z nikomer ne govorijo 
o njem. 

31 In začel jih je učiti, da mora Sin človekov veliko trpeti, 
biti zavržen od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, 
biti umorjen in po treh dneh vstati, 

32 in o teh stvareh je govoril očitno. 
33 Tedaj ga je Peter vzel vstran in mu začel braniti. 

On pa se je obrnil, pogledal po učencih in Petra posvaril: 
»Pojdi od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je božjega, 
ampak, kar je človeškega.« 
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P e t e k 6. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: SAMOVŠEČNOST RAZDVAJA LJUDI 
1 Mojz 11, 1—9. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Vsa zemlja je imela en sam jezik in isto govorico. 
2 Ko so ljudje odšli od vzhoda, 

so našli ravnino v senaarski deželi in se tam naselili. 
3 Tedaj so rekli drug drugemu: 

»Dajte, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« 
Opeka jim je služila za kamen in zemeljska smola 

za malto. 
4 Rekli so potem: 

»Dajte, sezidajmo si mesto in stolp z vrhom do neba 
in si naredimo spomenik, da se ne razkropimo po 

vsej zemlji!« 
5 Gospod pa je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, 

ki so ga postavili človeški sinovi. 
6 In rekel je Gospod: 

»Glej, vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik 
in to je začetek njihovega početja; 
zdaj jih ne bo nič zadrževalo, 
da ne bi storili, kar koli jim pride na um. 

7 Dajte, stopimo dol in zmešajmo tam njih jezik, 
zato da drug drugega govorice ne bodo razumeli!« 

8 Gospod jih je razkropil od tam po vsej zemlji 
in nehali so zidati mesto. 

'Zato se je imenovalo njegovo ime Babel, 
ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje 
in jih od tam Gospod razkropil po vsej zemlji. 
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PSALM 32 (10—11. 12—13. 14—15) 

O d p e v : Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil. 

Gospod podira sklepe narodov, 
uničuje misli ljudstev. 
Gospodov sklep pa ostane vekomaj, 
njegove misli od roda do roda. Odpev. 

Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, 
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last. 
Z nebes se ozira Gospod, 
vidi vse človeške otroke. Odpev. 

S kraja svojega bivališča 
gleda na vse, ki živijo na zemlji: 
On, ki je vsem ustvaril srca, 
pazi na vsa njihova dela. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 155. 

LETO II 
Berilo: VERA BREZ DEL JE MRTVA 

Jak 2, 14—24. 26. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
14 Kaj pomaga, bratje moji, 

če kdo pravi, da ima vero, del pa nima? 
Ali ga more vera rešiti? 

15 Ako sta brat in sestra brez obleke 
in nimata vsakdanjega živeža, 

16 pa jima kdo izmed vas reče: 
»Pojdita v miru, pogrejta se in se nasitita« — 
pa jima ne daste, kar je potrebno za telo, 
kaj to pomaga? 

" T a k o je tudi z vero, če nima del: 
sama zase je mrtva. [> 
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18 Pa poreče kdo: Ti imaš vero in jaz imam dela. 
Pokaži mi svojo vero brez del, 
in jaz ti iz svojih del pokažem vero. 

"Ti veruješ, da je en Bog? Prav delaš; 
tudi hudi duhovi verujejo, pa trepečejo. 

20 Ali hočeš, nečimrni človek, spoznati, 
da je vera brez del prazna? 

21 Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, 
ker je položil svojega sina Izaka na oltar? 

22 Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli 
in da se je vera po delih dopolnila. 

23 Spolnilo se je pismo, ki pravi: 
»Abraham je Bogu verjel in se mu je štelo v pravičnost« 
in je bil imenovan »božji prijatelj.« 

24 Vidite, da se človek opravičuje iz del in ne samo iz vere. 
26 Kakor je namreč telo brez duše mrtvo, 

tako je tudi vera brez del mrtva. 

PSALM 111 (1—2. 3—4. 5—6) 

O d p e v : Blagor mu, kdor se božjih zapovedi res veseli. 

Blagor mu, kdor se boji Gospoda, 
kdor se njegovih zapovedi res veseli. 
Njegov zarod bo v deželi mogočen; 
rod pravičnih bo blagoslovljen. Odpev. 

Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši 
in njegova darežljivost vedno ostane. 
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim, 
milostljiv in usmiljen in pravičen. Odpev. -

Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, 
ki svoje reči ureja po vesti, 
vekomaj ne bo omahnil, 
pravični ostane v večnem spominu. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: SMRT ZARADI JEZUSA REŠUJE ŽIVLJENJE 
Mr 8, 34—38; 9, 1. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
34 Tisti čas je Jezus poklical množico in svoje učence in jim 

rekel: 
»Če hoče kdo iti za menoj, 
naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za 

menoj. 
35 Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; 

kdor pa svoje življenje zaradi mene in evangelija izgubi, 
ga bo rešil. 

36 Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet pridobi, 
svojo dušo pa pogubi? 

37 Ali kaj naj da človek v zameno za svojo dušo? 
38 Kdor se bo sramoval mene in mojih naukov 

pred tem prešuštnim in grešnim rodom, 
se ga bo tudi Sin človekov sramoval, 
kadar pride v veličastvu svojega Očeta s svetimi angeli.« 

1 Tudi jim je rekel: 
»Resnično, povem vam: So nekateri izmed tukaj stoječih, 
ki ne bodo okusili smrti, 
dokler ne bodo videli božjega kraljestva, 
da je prišlo z močjo.« 
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S o b o t a 6. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: PO VERI SPOZNAVAMO, DA JE BOG UREDIL 
SVET 

Hebr 11, 1—7. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 

Bratje, 
1 vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, 

prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. 
2 Po njej so namreč stari dosegli hvalo. 
3 Po veri spoznavamo, da je bil svet urejen z božjo besedo, 

da je iz nevidnega nastalo, kar se vidi. 
4 Po veri je Abel daroval Bogu popolnejšo daritev kakor 

Kajn; 
po njej je dosegel hvalo, da je pravičen, 
ko je Bog pričal za njegove darove, 
in po njej govori še po smrti . 

5 Po veri je bil Henoh prenesen, da ni videl smrti; 
in ni ga bilo najti, ker ga je Bog prenesel. 
Preden je bil namreč prenesen, 
je prejel hvalo, da je bil Bogu všeč; 

6 brez vere pa ni mogoče biti všeč. 
Kajti, kdor hoče priti k Bogu, mora verovati, da je, 
in da je tistim, ki ga iščejo, plačnik. 

7 Po veri je dobil Noe naznanilo glede stvari, 
ki se še niso videle, 
in je v svetem strahu zgradil ladjo za rešitev svoje hiše; 
po njej je obsodil svet ter se udeležil pravičnosti, 
kakršno daje vera. 
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PSALM 144 (2—3. 4—5. 10—11) 

O d p e v : Slavil bom Gospoda vekomaj. 

Vsak dan te bom slavil 
in hvalil tvoje ime vekomaj. 
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden, 
ne da se preiskati njegova veličina. Odpev. 

Rod za rodom slavi tvoja dela 
in oznanja tvojo moč. 
Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva 
in razglašajo tvoja čudovita dela. Odpev. 

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

EVANGELIJ na str. 159. 

LETO II 
Berilo: KROTIMO SVOJ JEZIK 
Jak 3, 1—10. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
1 Naj vas, bratje moji, ne bo mnogo učiteljev, 
ker veste, da bomo strožje sojeni. 

2 V marsičem namreč grešimo vsi; 
če kdo ne greši z besedo, ta je popoln človek, 
zmožen brzdati tudi vse telo. 

3Ako denemo konjem uzde v gobce, da bi nam bili pokorni, 
vodimo tudi vse njihovo telo. 

4 Glejte, tudi ladje, čeprav so tako velike 
in jih gonijo silni vetrovi, obrača majhno krmilo, 
kamor hoče krmarjeva volja. 

5 Tako je tudi jezik majhen ud, pa se hvali z velikimi 
rečmi. 

Glejte, kako majhen ogenj, pa kolik gozd zažge! [> 
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*Tudi jezik je ogenj, svet krivice; 
jezik se izkazuje med našimi udi za tistega, 
ki omadežuje vse telo in vžiga življenja kolo, 
njega pa vžiga pekel. 

7 Saj se vsaka vrsta zveri in ptičev in laznine 
in morskih živali da ljudem ukrotiti in se je ukrotila, 

8 le jezika ne more ukrotiti noben človek; 
neugnano zlo je, poln smrtnega strupa! 

' Z njim hvalimo Gospoda in Očeta 
in z njim kolnemo ljudi, ki so ustvarjeni po božji podobi. 

10 Iz istih ust prihaja hvala in kletev. 
Bratje moji, to ne sme tako biti. 

PSALM 11 (2—3. 4—5. 7—8) 

O d p e v : Gospod, ti nas boš varoval. 

Gospod, pomagaj; ni več pobožnih, 
izginila je zvestoba med človeškimi sinovi. 
Lažnivo govorijo s svojim bližnjim, 
hinavsko in neodkritosrčno. Odpev. 

Gospod naj iztrebi hinavske ustnice, 
vse bahaške jezike, 
ki pravijo: »S svojim jezikom smo močni, 
naše ustnice nam pomagajo: kdo nam kaj more?« Odpev. 

Gospodove besede so čiste 
kot preskušeno in očiščeno srebro. 
Gospod, ti nas boš čuval, 
ti nas boš varoval vekomaj. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS SE PRED APOSTOLI SPREMENI 
Mr 9, 2—13. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
2 Tisti čas je vzel Jezus Petra, Jakoba in Janeza 

in jih peljal posebej na visoko goro; 
3 tam se je pred njimi spremenil: 

oblačila so se mu zasvetila silno bela; 
tako ne zna beliti noben belivec na zemlji. 

4 Prikazala sta se jim Elija in Mojzes 
in sta govorila z Jezusom. 

5 Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: 
»Učenik, dobro je, da smo tukaj; 
naredimo tri šotore: 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 

6 Ni namreč vedel, kaj bi rekel, 
ker so bili zelo zbegani. 

7 Naredil se je oblak, ki jih je obdal, 
in prišel je glas iz oblaka: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 

8 Takoj so se ozrli, 
pa niso pri sebi videli nikogar razen Jezusa samega. 

9 Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal, 
naj nikomur ne pravijo, kar so videli, 
dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. 

10 To naročilo so zase ohranili 
ter so se vpraševali med seboj, kaj bi to bilo: 
vstati od mrtvih. 

11 Vprašali so ga: 
»Zakaj pismouki pravijo, da mora prej priti Elija?« 

12 Odgovoril jim je: 
»Elija bo poprej prišel, da bo vse obnovil; 
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in kako je pisano o Sinu človekovem, 
da bo veliko pretrpel in da bo zaničevan? 

13 Pa vam povem, da je tudi Elija že prišel 
in so mu storili, kar koli so hoteli, 
kakor je pisano o njem.« 

Ponedeljek 7. navadnega tedna 

Berilo: MODROST JE BILA PRVA USTVARJENA 
Sir 1, 1—10. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Vsa modrost je od Gospoda 

in je pri njem na veke. 
2 Pesek morja in kaplje dežja in dneve davnine, 

kdo jih more prešteti? 
3 Višino neba in širino zemlje in brezno in modrost, 
kdo jo more izmeriti? 

4 Pred vsem je bila ustvarjena modrost 
in pametna razsodnost je od vekov. 

6 Komu se je odkrila korenina modrosti 
in kdo pozna njene načrte? 

8 Eden je moder, zelo strašen, 
ki sedi na svojem prestolu: Gospod. 

9 On jo je ustvaril, jo videl in preštel 
in jo razlil na vsa svoja dela, 

10 na vse ljudi, po meri svoje darežljivosti, 
in jo daruje tem, ki ga ljubijo. 
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PSALM 92 (1. le—2. 5) 
O d p e v : Gospod je kralj veličastva. 

Gospod je kralj, oblekel je veličastvo, 
Gospod je oblekel moč, se opasal. 
Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne. Odpev. 

Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne; 
tvoj prestol je trden od pradavnine, 
od vekomaj si ti. Odpev. 

Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva; 
tvoji hiši pristoja svetost, 
o Gospod, na večne čase. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 162. 

LETO II 

Berilo: ČE SMO PREPIRLJIVI, NISMO BOŽJI 
Jak 3, 13—18. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
Bratje moji, 

"kdo je med vami moder in razumen? 
Pokaže naj z lepim življenjem svoja dela v modri krotkosti. 

14Ako pa imate grenko zavist in prepirljivost v srcu, 
se nikar ne hvalite in ne lazite zoper resnico. 

15 Taka modrost ne prihaja od zgoraj, 
ampak je pozemeljska, čutna, hudičeva. 

16 Kjer je namreč zavist in prepirljivost, 
tam je nered in vsako zlo. 

"Modrost, ki je od zgoraj, pa je najprej čista, 
potem miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, 
polna usmiljenja in dobrih sadov, 
brez pristranosti in brez hlimbe. 

18 Sad pravičnosti pa se seje v miru tistim, ki delajo za mir. 

u 
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PSALM 18 (8. 9. 10. 15) 
O d p e v : Gospodove zapovedi me razveseljujejo. 

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo; 
Gospodova beseda je zanesljiva, 
uči nevednega. Odpev. 

Gospodove postave so prave, 
razveseljujejo srce; 
Gospodov ukaz je čist, 
razsvetljuje oči. Odpev. 

Gospodov strah je iskren, 
ostane vekomaj; 
Gospodovi odloki so resnični, 
obenem pravični. Odpev. 

Prijetni naj bodo izreki mojih ust 
in misli mojega srca 
pred teboj, o Gospod, 
moja skala in moj rešitelj. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: GOSPOD, POMAGAJ MOJI NEVERI 
Mr 9, 14—29. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
14 Ko je šel Jezus z gore in je prihajal k učencem, 

je videl okrog njih veliko množico 
in pismouke, ki so se z njimi prepirali. 

15 Vsa množica je ostrmela, ko ga je zagledala, 
tekli so mu naproti in ga pozdravljali. 

"Vprašal jih je: »Kaj se prepirate z njimi?« 
"Odgovoril mu je nekdo iz množice: 

»Učenik, pripeljal sem tebi svojega sina, ki ima nemega duha. 
"Koder koli ga napade, ga vrže; 

peni se, z zobmi škriplje in odreveni. 
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Rekel sem tvojim učencem, da bi ga izgnali, 
pa ga niso mogli.« 

19 On pa jim je odgovoril: 
»O neverni rod! Doklej bom pri vas? Doklej vas bom 

prenašal? 
Privedite ga k meni!« 

20 In privedli so ga k njemu. 
Ko ga je duh zagledal, je dečka takoj stresel; 
deček je padel na tla, se valjal in penil. 

21 Jezus je vprašal njegovega očeta: 
»Koliko časa je, odkar se mu to dogaja?« 

22 Ta je rekel: »Od otroških let; 
večkrat ga je vrgel tudi v ogenj in v vodo, da bi ga končal, 
toda če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj!« 

23 Jezus mu je rekel: 
»,Ce moreš'? Tistemu, ki veruje, je vse mogoče.« 

24 Takoj je dečkov oče vzkliknil: 
»Verujem, pomagaj moji neveri!« 

25 Ko je Jezus videl, da množica narašča, 
je zagrozil hudemu duhu in mu rekel: 

26 »Nemi in gluhi duh, jaz ti velim, pojdi iz njega 
in ne vračaj se več vanj!« 
Zakričal je, ga silno stresel in odšel. 
Bil je kakor mrtev, tako da so mnogi govorili: »Umrl je.« 

"Jezus ga je pa prijel za roko in vzdignil — in vstal je. 
28 Ko je pa prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem 

vpraševali: 
»Kako da ga mi nismo mogli izgnati?« 

29 Povedal jim je: 
»Ta rod se ne da izgnati drugače ko z molitvijo.« 

11* 
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T o r e k 7. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: V SRCU BODIMO PRIPRAVLJENI NA 
PRESKUŠNJO 

Sir 2, 1—11. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Sin, če misliš služiti Gospodu, 
pripravi svojo dušo na preskušnjo! 

2V6di svoje srce in bodi pogumen 
in se ne prenagli ob času nadloge! 

3 Drži se Boga in ne odpadaj od njega, 
da boš velik ob svojem koncu! 

4 Vse, kar pride nadte, sprejmi 
in bodi potrpežljiv v težavah svoje bridkosti! 

5 Kajti v ognju se preskuša zlato, bogoljubni ljudje pa v peči 
bridkosti. 

6 Zaupaj v Boga in se bo zavzel zate, 
uravnaj svoje poti in upaj vanj! 

7 Kateri se bojite Gospoda, pričakujte njegovega usmiljenja, 
ne odstopajte, da ne padete! 

8 Kateri se bojite Gospoda, zaupajte vanj 
in vaše plačilo vam ne uide! 

'Kateri se bojite Gospoda, upajte na dobrine, 
na večno veselje in usmiljenje! 

10 Glejte na prejšnje rodove in poglejte: 
kdo je zaupal v Gospoda in bil osramočen? 
Ali kdo je vztrajal v strahu pred njim in bil zapuščen? 
Ali kdo je klical k njemu in se ni ozrl nanj? 

11 Gospod je milosti j iv in usmiljen, 
odpušča grehe in rešuje na dan bridkosti. 
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PSALM 36 (3—4. 18—19. 27—28. 39—40) 

O d p e v : Izroči Gospodu svoje življenje. 

Upaj v Gospoda in delaj dobro 
pa boš prebival v deželi in užival varnost! 
Imej veselje v Gospodu 
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce. Odpev. 

Gospod skrbi za življenje poštenih 
in njih dediščina ostane na veke. 
V času nesreče ne bodo osramočeni, 
v dnevih lakote bodo nasičeni. Odpev. 

Ogibaj se hudega in delaj dobro, 
pa boš ostal na veke! 
Gospod ljubi pravičnost 
in svojih svetih ne zapusti. Odpev. 

Rešitev za pravične pride od Gospoda, 
ki je njihovo pribežališče v stiski; 
Gospod jim pomaga in jih rešuje, 
ker se zatekajo k njemu. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 167. 

LETO II 

Berilo: KDOR PROSI S SLABIM NAMENOM, NE PREJME 
Jak 4, 1—10. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
Bratje moji, 

' od kod boji in od kod prepiri med vami? 
Ali ne od tod: 
iz vašega poželenja, ki se vojskuje v vaših udih? 

2Poželite, pa nimate. 
Ubijate in zavidate, pa ne morete dobiti. 
Borite se in se vojskujete, pa nimate, ker ne prosite. 

3 Prosite in ne prejemate, ker prosite s slabim namenom: 
da bi svoje poželenje utešili. j> 
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4 Prešuštniki, ne veste, da je prijateljstvo s svetom 
sovraštvo do Boga? 

Kdor koli torej hoče biti prijatelj svetu, postane sovražen 
Bogu. 

'Ali mislite, da zaman pravi pismo: 
»Do ljubosumnosti hrepeni po duhu, ki ga je naselil v nas?« 

'Daje pa tem večjo milost. Zato pravi: 
»Bog se prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost.« 

7Podvrzite se torej Bogu, 
hudiču pa se uprite in bo pobegnil od vas. 

8 Približajte se Bogu in se vam bo približal. 
Umijte si roke, grešniki, in očistite srca, vi z dvojno dušo! 

'Občutite svojo bedo, žalujte in jokajte; 
vaš smeh naj se spremeni v žalovanje in veselje v potrtost. 

10 Ponižajte se pred Gospodom in povišal vas bo. 

PSALM 54 (7—8. 9—lOa. lOb—11. 23) 

O d p e v : Na Gospoda preloži svoje skrbi. 

O da bi imel peruti kakor golob, 
odletel bi in počival! 
Glej, daleč bi pobegnil, 
ostal bi v puščavi. Odpev. 

Hitro bi poiskal zavetje 
pred viharjem in nevihto. 
Gospod, razkrdpi jih, 
razdeli jim jezike! Odpev. 

Vidim silo in prepir v mestu, 
podnevi in ponoči hodijo okrog, 
po vsem njegovem obzidju, 
sredi njega pa hudobija in nasilje. Odpev. 

»Na Gospoda prelčži svojo skrb, 
on te bo podpiral: 
nikdar ne bo dopustil, 
da bi pravični omahnil!« Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS NAPOVE, DA BO IZDAN IN VABI 
K PROSTOVOLJNI PONIŽNOSTI 

Mr 9, 30—37. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

Tisti čas so šli z gore Jezus in njegovi učenci 
30 in šli skozi Galilejo, 

pa ni hotel, da bi kdo to zvedel. 
31 Učil je namreč svoje učence in jim pripovedoval: 

»Sin človekov bo izdan ljudem v roke in ga bodo umorili 
in tretji dan po smrti bo vstal.« 

32 Te besede niso umeli, pa so se ga bali vprašati. 
33 Prišli so v Kafarnaum. 

Ko je bil v hiši, jih je vprašal: 
»O čem ste se po poti menili?« 

34 Ti so pa molčali. 
Po poti so se namreč pogovarjali med seboj, 
kdo je največji. 

35 In sedel je, poklical dvanajstere in jim govoril: 
»Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji 
in vsem služabnik.« 

36 In vzel je otroka, ga postavil v sredo mednje, 
ga objel ter jim rekel: 

37 »Kdorkoli sprejme katerega izmed takih otrok v mojem 
imenu, mene sprejme; 

in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, 
marveč tistega, ki me je poslal.« 
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S r e d a 7. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: KDOR UUBI MODROST, NJEGA UUBI BOG 
Sir 4, 11—19. 

Berilo iz Sirahove knjige. 

"Modrost dviga svoje sinove 
in sprejema te, ki jo iščejo. 

12 Kdor ljubi njo, ljubi življenje, 
kateri zgodaj pridejo k njej, bodo nasičeni z radostjo. 

"Kdor se nje drži, doseže slavo, 
kamor gre, ga Gospod blagoslavlja. 

"Kateri njej služijo, služijo Svetemu, 
in kateri njo ljubijo, jih ljubi Gospod. 

"Kdor jo posluša, sodi prav, 
kdor se ji približa, bo varno prebival. 

"Kdor se njej zaupa, jo pridobi, 
in njegovi potomci bodo v njeni posesti. 

17 Sprva hodi z njim po ovinkih 
in prinese vanj strah in trepet, 
preskuša ga s svojo vzgojo 
in ga skuša s svojimi predpisi, dokler mu ne zaupa. 

"Potem pride naravnost k njemu in ga razveseli, 
razodene mu svoje skrivnosti. 

19 Če pa odpade, ga zapusti 
in ga izroči njegovi pogubi. 

PSALM 118 (165.168. 171—172. 174—175) 

O d p e v : Mirno živijo, kateri ljubijo božjo postavo. 

Mirno živijo, kateri ljubijo tvojo postavo, 
ob ničemer se ne spotikajo. 
Spolnjujem tvoje zapovedi in ukaze, 
vsa moja pota so pred tvojimi očmi. Odpev. 
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Naj zapojejo moje ustnice hvalospev, 
zakaj učiš me svojih zapovedi! 
Moj jezik naj opeva tvojo voljo, 
zakaj vsi tvoji ukazi so pravični! Odpev. 

2elim rešitve od tebe, Gospod, 
tvoja postava je moje veselje. 
Naj živi moja duša, naj te hvali, 
tvoji odloki naj mi pomagajo! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 170. 

LETO II 
Berilo: NE BODIMO DOMIŠLJAVI 
Jak 4, 13—17. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 

"Preljubi, vi, ki pravite: 
»Danes ali jutri odpotujemo v to in to mesto 
in preživimo tam eno leto in bomo kupčevali in delali 

dobiček,« 
"k i pa niti ne veste, kaj bo jutri, — 

kakšno je vendar vaše življenje? 
15 Dim ste namreč, ki se za malo časa pokaže, nato pa izgine; 

namesto da bi rekli: 
»Če bo Gospod hotel, bomo živeli in to ali ono delali.« 

16 Tako pa se ponašate v svoji bahavosti. 
Vsako tako ponašanje je zlo. 

17 Kdor torej zna delati dobro, pa ne dela, ima greh. 

PSALM 48 (2—3. 6—7. 8—9. 10—11) 

O d p e v : Blagor ubogim v duhu. 

čujte, vsi narodi, 
poslušajte, vsi prebivalci sveta, 
nizki po rodu kakor visoki, 
bogatin in ubožec enako! Odpev. \> 
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Kaj bi se bal v nesreči, 
ko me obdaja hudobnost zalezovalcev, 
ljudje, ki se zanašajo na premoženje 
in ponašajo z obilnim bogastvom? Odpev. 

Nihče ne more osvoboditi sam sebe, 
ne more plačati Bogu svoje rešitve, 
preveč stane osvoboditev duše, 
nikdar ni dovolj premoženja. Odpev. 

Ne more večno dalje živeti; 
vidi, da modri umirajo, 
enako gineva nespametni in neumni, 
drugim zapuščajo svoje bogastvo. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: DELOVATI MORAMO V POVEZAVI Z JEZUSOM 
Mr 9, 38—40. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
38 Tisti čas je rekel apostol Janez Jezusu: 

»Učenik, nekoga smo videli, 
da je v tvojem imenu izganjal duhove, 
pa smo mu branili, ker ni hodil z nami.« 

39 Jezus je rekel: 
»Ne branite mu: 
zakaj nikogar ni, ki bi storil čudež v mojem imenu 
in bi mogel takoj nato hudo govoriti o meni. 

40 Kdor namreč ni proti nam, je za nas.« 
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Č e t r t e k 7. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: NE ODLAŠAJMO SVOJE SPREOBRNITVE 
Sir 5, 1—8. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Ne zanašaj se na svoje bogastvo 

in ne govori: »Zadosti imam.« 
2 Ne ravnaj se po svojem poželenju in svoji moči, 

da bi sledil pohlepu svojega srca! 
x Ne govori: »Kdo mi bo zapovedoval?« 

Kajti Gospod te bo gotovo kaznoval! 
"Ne govori: »Grešil sem, in kaj se mi je zgodilo?« 

Kajti Gospod je potrpežljiv. 
5 Zaradi odpuščanja ne bodi brez strahu, 

da bi skladal greh na greh! 
6 Ne govori: »Njegovo usmiljenje je veliko, 

mnoge moje grehe mi bo odpustil.« 
Pri njem je sicer usmiljenje, a tudi jeza, 
in na grešnikih tiči njegov srd. 

7 Ne odlašaj se spreobrniti h Gospodu 
in ne zavlačuj od dneva do dneva! 
Hipoma namreč izbruhne Gospodova jeza 
in ob dnevu povračila boš uničen. 

8 Ne zanašaj se na varljive zaklade, 
nič ti ne koristijo ob dnevu jeze! 

PSALM 1 (1—2a. 3. 4.6) 

O d p e v: Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. 

Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v družbi porogljivcev, 
marveč se veseli Gospodove postave. Odpev. t> 
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Je ko drevo, zasejano ob potokih voda, 
ki daje ob svojem času svoj sad 
in njegovo listje ne ovene; 
kar koli dela, vse mu uspeva. Odpev. 

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

EVANGELIJ na str. 173. 

LETO II 

Berilo: DAJMO VSAKEMU PRAVIČNO PLAČILO 
O PRAVEM ČASU 

Jak 5, 1—6. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
1 Bogatini, razjokajte se zdaj 

in tarnajte nad stiskami, ki pridejo na vas. 
2 Vaše bogastvo je preperelo 

in vaša oblačila so od moljev razjedena. 
3 Vaše zlato in srebro je zarjavelo 

in njuna rja bo pričala zoper vas 
in raz jedla vaše meso kakor ogenj. 
Nabrali ste si zakladov v zadnjih dneh. 

4 Glejte, plačilo, ki ste ga utrgali delavcem, 
kateri so poželi vaša polja, vpije; 
in klici zanj cev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. 

5 Gostili ste se na zemlji 
in se naslajali na klavni dan, 
napasli ste svoja srca. 

'Obsodili, ubili ste pravičnega 
— ne upira se vam več. 
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PSALM 48 (14—15ab. 15cd—16. 17—18. 19—20) 

O d p e v : Blagor ubogim v duhu. 

To je pot tistih, ki nespametno zaupajo v bogastvo, 
in konec njih, ki se veselijo te svoje zmote: 
Kakor ovce jih zapro v votlino, 
smrt in pravični zagospodujejo nad njimi. Odpev. 

Njihova podoba hitro izgine, 
podzemlje bo njihovo bivališče. 
Mojo dušo pa bo Bog rešil podzemlja, 
ker me bo vzel k sebi. Odpev. 

Ne boj se, če kdo bogati, 
če raste premoženje njegove hiše: 
ob smrti nič ne vzame s seboj 
in njegovo premoženje ne poj de z njim! Odpev. 

Čeprav se je v življenju blagroval: 
»Hvalili te bodo, da si sebi privoščil«, 
bo šel v zbor svojih očetov, 
ki nikdar ne bodo gledali luči. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: Z ODPOVEDJO SE UPIRA JMO POHUJŠEVANJU 
Mr 9, 41—50. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
41 Kdor koli vam da piti čašo vode 

zaradi tega, ker ste Kristusovi, 
resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. 

42 Kdor koli pohujša katerega teh malih, ki verujejo vame, 
bi mu bilo bolje, če bi mu obesili mlinski kamen na vrat 
in ga vrgli v morje. 

43Ako te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj; 
bolje je zate, da prideš z eno roko v življenje, 
kakor da bi imel dve roki, 
pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogenj. [> 
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45Ako te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj; 
bolje je zate, da prideš kruljav v življenje, 
kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v pekel. 

47Ako te tvoje oko pohujšuje, ga izderi; 
bolje je zate, da prideš z enim očesom v božje kraljestvo, 
kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v pekel, 

48 kjer njih črv ne umrje in ogenj ne ugasne. 
49 Vsakdo mora namreč biti soljen z ognjem. 
50 Dobra stvar je sol, če pa sol ne bo slana, 

s čim jo boste popravili? 
Imejte v sebi sol in živite med seboj v miru. 

P e t e k 7. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: VREDNOST ZVESTEGA PRIJATELJSTVA 
Sir 6, 5—17. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
'Prijazna beseda pridobi mnogo prijateljev, 
vljuden jezik množi tiste, ki prijazno pozdravljajo. 

6 Naj mnogi živijo s teboj v miru, 
tvoj zaupnik pa naj bo le eden izmed tisočev. 

7 Če si hočeš pridobiti prijatelja, ga pridobi s preskušnjo 
in mu ne zaupaj prehitro! 

8 Marsikdo je prijatelj ob svojem času, 
pa ne ostane ob dnevu tvoje stiske. 

'Tudi je prijatelj, ki se spremeni v sovražnika, 
in potem odkrije prepir v tvojo sramoto. 

10 Marsikateri prijatelj sedi za tvojo mizo, 
a ne ostane ob dnevu tvoje stiske. 

11 Dokler se ti dobro godi, je kakor drugi ti 
in je zaupljiv s tvojimi domačimi; 
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12 če pa te zadene nesreča, je proti tebi 

in se skriva pred tvojim obličjem. 
"Bodi daleč od svojih sovražnikov 

in varuj se svojih prijateljev! 
"Zvest prijatelj je močna obramba; 

kdor ga je našel, je našel zaklad. 
"Zvest prijatelj je nepoplačljiv 

in za njegovo vrednost ni cene. 
"Zvest prijatelj je tolažba v življenju, 

kateri se bojijo Boga, ga najdejo. 
"Kdor se boji Gospoda, ima pravo prijateljstvo; 

kakršen je on, tak je namreč tudi njegov prijatelj. 

PSALM 118 (12.16 18.27. 34—35) 

O d p e v : Vodi me po stezi svojih ukazov! 

Slavljen si, Gospod, 
uči me svojih zakonov! 
Tvojih zakonov se radujem, 
tvojih besed ne pozabljam. Odpev. 

Odpri moje oči, 
da bom gledal čuda tvoje postave. 
Pouči me o poti svojih zapovedi, 
premišljeval bom tvoja čudovita dela. Odpev. 

Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, 
in držal jo bom z vsem svojim srcem. 
Vodi me po stezi svojih ukazov, 
ker se je radujem! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 177. 
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LETO II 
Berilo: POTRPIMO DRUG Z DRUGIM 
Jak 5, 9—12. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
Bratje moji, 

9 ne vzdihujte drug nad drugim, da ne boste sojeni; 
glejte, sodnik stoji pred vrati. 

10 Za zgled trpljenja in potrpežljivosti, bratje, 
si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu. 

11 Glejte, blagrujemo nje, ki so vztrajali. 
O Jobovi potrpežljivosti ste slišali 
in videli ste Gospodov konec; 
kajti Gospod je zelo milosrčen in usmiljen. 

12 Predvsem pa, bratje moji, ne prisegajte, 
ne pri nebu ne pri zemlji ne s kako drugo prisego. 
Vaš »da« bodi »da« in »ne« bodi »ne«, 
da ne zapadete sodbi. 

PSALM 102 (1—2. 3—4. 8—9. 11—12) 
O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

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

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

Usmiljen in milostljiv je Gospod, 
potrpežljiv in zelo milosrčen; 
ne vojskuje se vedno, 
ne jezi se na veke. Odpev. 
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Kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako vse presega njegova milosrčnost. 
Kakor daleč je vzhod od zahoda, 
tako daleč od nas vrže naše pregrehe. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ČLOVEK NAJ NE LOCI, KAR JE BOG ZDRUŽIL 
Mr 10, 1—12. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Jezus je po drugi strani Jordana odpotoval v judejske kraje. 

Znova se zberejo množice okoli njega, 
in on jih je kakor po navadi spet začel učiti. 

2 Pristopili so pa farizeji in, da bi ga skušali, so ga vprašali, 
ali je možu dovoljeno ženo odsloviti. 

3 Odgovoril jim je: 
»Kaj vam je naročil Mojzes?« 
Rekli so: 

4 »Mojzes je dovolil napisati ločitveno pismo in jo odsloviti.« 
5 In Jezus jim je rekel: 

»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to naročilo. 
6 Od začetka sveta pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. 
7 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater 

in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo; 
8 zatorej nista več dva, ampak eno telo. 
' K a r je torej Bog združil, tega naj človek ne loči.« 

10 V hiši so ga učenci spet vprašali o tem. 
In rekel jim je: 

11 »Kdor koli se od svoje žene loči 
in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; 

12 in ako se žena, ki se je ločila od svojega moža, 
omoži z drugim, prešuštvuje.« 

12 
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S o b o t a 7. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: USTVARJENI SMO PO BOŽJI PODOBI 
Sir 17, 1—15. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Gospod je ustvaril človeka iz prsti 
in ga zemlji zopet vrača. 

2 Podaril mu je nekaj dni in določen čas 
in mu dal oblast nad vsem, kar je na zemlji. 

3 Oblekel ga je s primerno močjo 
in ga naredil po svoji podobi. 

4 V vsako živo bitje je položil strah pred njim, 
da bi gospodoval zverem in pticam. 

6 Razsodnost, jezik in oči jim je dal, 
ušesa in srce za mišljenje. 

7 Napolnil jih je z razumno uvidevnostjo 
ter jim pokazal dobro in hudo. 

'Položil je svoje oko v njih srca, 
da jim pokaže veličino svojih del; 

10 hvalijo naj njegovo sveto ime 
in slavijo krasoto njegovih del. 

"Pridal jim je spoznanje 
in jim dodelil postavo življenja. 

"Večno zavezo je sklenil z njimi 
in jim razodel svoje odloke. 

13 Njegovo čudovito veličastvo so videle njihove oči 
in njegov veličastni glas so slišala njihova ušesa. 

"Rekel jim je: »Varujte se vsake krivice!« 
in je vsakemu izmed njih predpisal dolžnosti do bližnjega. 

15 Njihova pota so vedno pred njim, 
niso skrita njegovim očem. 
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PSALM 102 (13—14. 15—16. 17—18a) 

O d p e v : Gospodova milosrčnost traja vekomaj. 

Kakor se oče usmili otrok, 
se Gospod usmili njih, ki se ga boje. 
Zakaj on ve, iz česa smo, 
spominja se, da smo prah. Odpev. 

Človekovi dnevi so kakor trava, 
vzcvete kakor cvetica na polju: 
komaj veter vanjo zaveje, že je ni več 
in njen kraj je več ne pozna. Odpev. 

Gospodova milosrčnost traja vekomaj 
nad njimi, ki se ga boje, 
m njegova pravičnost nad otrok otroki, 
nad njimi, ki držijo njegovo zavezo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 180. 

LETO II 

Berilo: MOLITEV PRAVIČNEGA REŠUJE TUDI DRUGE 
Jak 5, 13—20. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 

Bratje moji, 
13 če kdo med vami trpi, naj moli! 

Če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. 
14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče duhovnike cerkve 

in naj ga v Gospodovem imenu mazili j o z oljem 
ter nad njim molijo; 

15 verna molitev bo bolnika rešila in Gospod mu bo pola j šal 
in, če je v grehih, mu bo odpuščeno. 

16 Priznavajte torej drug drugemu grehe 
in molite drug za drugega, da ozdravite. 
Veliko premore goreča molitev pravičnega. 

17 Elija je bil človek, ki je čutil kakor mi; 
pa je goreče molil, da bi ne deževalo, 
in ni deževalo na zemljo tri leta in šest mesecev. t> 

12* 
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"Pa je spet molil in nebo je dalo dež 
in zemlja je rodila svoj sad. 

"Bratje moji, 
če kdo izmed vas zaide od resnice in ga kdo spreobrne, 

20 naj ve, da, kdor obrne grešnika od njegove krive poti, 
reši njegovo dušo in pokrije obilo grehov. 

PSALM 140 (1—2. 3.8) 

O d p e v : Moja molitev naj se dviga kakor kadilo. 

Gospod, k tebi kličem, hitro pomagaj; 
čuj moj glas, ko kličem k tebi! 
Moja molitev naj se dviga kakor kadilo, 
moje roke kot večerna daritev. Odpev. 

Postavi pred moja usta stražo, 
zavaruj vrata mojih ustnic! 
K tebi, Gospod, se obračajo moje oči; 
k tebi se zatekam, ne uničuj moje duše! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BODIMO OTROŠKO ZAUPNI PRED BOGOM 
Mr 10, 13—16. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
"Tisti čas so Jezusu prinašali otročiče, 

da bi se jih dotaknil, 
učenci pa so prinašavce grajali. 

14 Ko je Jezus to videl, 
se je vznejevoljil in jim rekel: 
»Pustite otročičem, naj prihajajo k meni, 
in ne branite jim, takih je namreč božje kraljestvo. 

"Resnično, povem vam: 
Kdor ne sprejme božjega kraljestva kakor otrok, 
ne pride vanj.« 

16 In objemal jih je, polagal nanje roke 
in jih tako blagoslavljal. 



8. navadni teden: ponedeljek 181 

P o n e d e l j e k 8. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: PRAVOČASNO SE SPREOBRNIMO K BOGU 
Sir 17, 24—29. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
24 Bog dovoljuje skesanim vrnitev, 

spodbuja tiste, ki izgubljajo zaupanje. 
25 Spreobrni se h Gospodu in pusti grehe, 

milo prosi pred njim in nehaj ga žaliti! 
26 Vrni se k Najvišjemu, odvrni se od krivice 

in zelo sovraži gnusobo! 
"Kdo bo hvalil Najvišjega v podzemlju 

namesto teh, ki živijo in ga hvalijo? 
28 Pri mrtvem, ki ga ni več, je konec hvale; 

le kdor živi in je zdrav, more hvaliti Gospoda. 
29 Kako velika je Gospodova milosrčnost 

in njegovo usmiljenje do teh, ki se spreobrnejo k njemu! 

PSALM 31 (1—2. 5. 6—7) 

O d p e v : Veselite se, pravični, v Gospodu. 

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena 
in mu je greh izbrisan. 
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde 
in v čigar duhu ni prevare. Odpev. 

Svoj greh sem ti priznal 
in svoje krivde nisem prikrival. 
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu«, 
in ti si odpustil krivdo mojega greha. Odpev. 

Zato bom v stiski pobožno molil k tebi; 
še tako velike vode me ne bodo dosegle. 
Ti si mi zavetje v ^tTski, 
obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 183. 
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LETO II 

Berilo: RADUJMO SE PREROJENJA PO KRISTUSU 
1 Pet 1, 3—9. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 
3 Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

ki nas je po svojem obilnem usmiljenju 
prerodil za živo upanje 
po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, 

4 za neminljiv, brezmadežen in nevenljiv delež, 
v nebesih prihranjen vam, 

s ki vas božja moč po veri čuva za zveličanje, 
pripravljeno, da se razodene poslednji čas. 

6 Tega se radujte, če je treba zdaj nekaj časa 
v raznoterih preskušnjah trpeti bridkosti, 

7 da se preskušnja vaše vere, mnogo dragocenejša od zlata, 
ki je minljivo, pa se v ognju preskuša, 
skaže v hvalo in slavo in čast 
ob razodetju Jezusa Kristusa; 

'njega ljubite, dasi ga niste videli, 
vanj sedaj verujete, dasi ga ne vidite, 
in se radujete v neizrekljivem in veličastnem veselju, 

'ker dosegate namen svoje vere: zveličanje duš. 

PSALM 110 (1—2. 5—6. 9.10c) 
O d p e v : Bog se vedno spominja svoje zaveze. 

ali: Aleluja. 

Slavil bom Gospoda z vsem srcem 
v zboru pravičnih in na shodu. 
Velika so Gospodova dela, 
občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo. Odpev. 

Jesti daje njim, ki se ga boje, 
vekomaj se spominja svoje zaveze. 
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del, 
ko jim je dal posest narodov. Odpev. 



8. navadni teden: ponedeljek 183 

Poslal je rešitev svojemu ljudstvu, 
potrdil je svojo zavezo za vekomaj; 
sveto in častitljivo je njegovo ime, 
njegova hvala ostane na veke. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BODIMO PRIPRAVLJENI NA ODPOVED 
ZARADI JEZUSA 

Mr 10, 17—27. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
17 Ko se je Jezus odpravljal na pot, 

je nekdo pritekel, 
padel pred njim na kolena in ga vprašal: 
»Dobri Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« 

18 Jezus mu je rekel: 
»Kaj me imenuješ dobrega? 
Nihče ni dober razen Boga samega. 

"Zapovedi poznaš: ,Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, 
ne pričaj po krivem, ne utrgava j , 
spoštuj očeta in mater.'« 

20 Ta mu je odgovoril: 
»Učenik, vse to sem spolnjeval od svoje mladosti.« 

21 Jezus ga je pogledal in vzljubil ter mu rekel: 
»Eno ti manjka: 
pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, 
in imel boš zaklad v nebesih; 
potem pridi in hodi za menoj!« 

22 Ta pa se je nad to besedo užalostil in odšel otožen; 
imel je namreč veliko premoženje. 

23 In Jezus se je ozrl okrog ter rekel svojim učencem: 
»Kako težko bodo tisti, ki imajo bogastvo, 
prišli v božje kraljestvo!« 

"Učenci so strmeli nad njegovimi besedami. t> 
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Jezus pa zopet spregovori ter jim pravi: 
»Otroci, kako težko je priti v božje kraljestvo! 

25 Laže je velblodu iti skozi šivankino uho, 
kakor bogatinu priti v božje kraljestvo.« 

" T i so se silno čudili in so med seboj govorili: 
»Kdo se more tedaj zveličati?« 

27 Jezus se vanje ozre in reče: 
»Pri ljudeh je nemogoče, ne pa pri Bogu; 
zakaj pri Bogu je vse mogoče.« 

T o r e k 8. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: SPOLNJEVANJE ZAPOVEDI JE PRAVA DARITEV 
Sir 35, 1—12. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Kdor spolnjuje postavo, daruje mnogo daritev; 

mirovno daritev daruje, kdor pazi na zapovedi. 
2 Kdor skazuje ljubezen, daruje jedilno daritev. 
3 Gospodu je všeč, če odnehaš od hudobije; 

sprava se dobi, če odstopiš od krivice. 
4 Ne prikazuj se pred Gospodom s praznimi rokami, 

zakaj vse to naj se godi zaradi zapovedi! 
5 Daritev pravičnega je prijetna, 

njen prijetni vonj se dviga pred Najvišjega. 
"Daritev pravičnega ugaja, 

spomin nanjo ni pozabljen. 
7 Z dobrim očesom časti Gospoda 

in ne zmanjšuj prvin svojih rok! 
8 Pri vseh svojih dajatvah kaži prijazen obraz 

in daruj desetino z veseljem! 
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'Da j Najvišjemu, kakor je on dal tebi, 
z dobrim očesom, kolikor premoreš! 

10 Kajti Gospod povračuje in ti vrača sedmerno. 
11 Ne poskušaj s podkupnino, ker je ne sprejme, 

in se ne zanašaj na krivično daritev! 
12 Kajti Gospod je sodnik 

in pri njem ni ozira na osebo. 

PSALM 49 (5—6. 7—8. 14.23) 

O d p e v : Kdor prav dela, bo videl božje zvelicanje. 

Bog kliče: »Zberite mi moje svete, 
ki so z daritvijo sklenili zavezo z menoj!« 
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost; 
kajti Bog sam je sodnik. Odpev. 

»Poslušaj, moje ljudstvo, govoril bom, 
pričal zoper tebe: tvoj Bog sem jaz. 
Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. Odpev. 

Daruj Bogu hvalno daritev 
in spolnjuj Najvišjemu svoje zaobljube! 
Kdor daruje hvalno daritev, me časti, 
in kdor prav ravna, mu pokažem božje zvelicanje. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 187. 

LETO II 

Berilo: PREROKBE NAS KLIČEJO K ZAUPANJU 
V MILOST 

1 Pet 1, 10—16. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
10 po zveličan ju so pozvedovali 

in o njem preiskovali preroki, 
ki so prerokovali o vam namenjeni milosti; 
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11 preiskovali so, za kateri ali kakšen čas 
je Kristusov duh, ki je bil v njih, 
napovedoval in naznanjal 
Kristusu namenjeno trpljenje in za tem poveličanje. 

12 Njim je bilo razodeto, da niso zase, 
ampak za vas pripravljali, 
kar so vas zdaj učili ti, ki so vam oznanili evangelij 
v Svetem Duhu, poslanem iz nebes. 
To želijo spoznati celo angeli. 

13 Zato prepašite ledja svojega uma, 
bodite trezni in popolnoma zaupajte v milost, 
ki se vam daje v razodetju Jezusa Kristusa. 

14 Kakor poslušni otroci se ne ravnajte po željah, 
ki ste jih imeli poprej v svoji nevednosti, 

15 temveč, kakor je svet ta, ki vas je poklical, 
bodite tudi sami sveti v vsem vedenju. 

16 Pisano je: »Bodite sveti, ker sem jaz svet.« 

PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4) 

O d p e v : Gospod je naznanil svojo zmago. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 

Gospod je naznanil svojo zmago, 
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. 
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. Odpev. 

Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: PLAČILO JEZUSOVIH UČENCEV 
Mr 10, 28—31. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
28 Tisti čas je začel Peter govoriti Jezusu: 

»Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« 
29 Jezus je rekel: 

»Resnično, povem vam: 
Nikogar ni, ki bi zapustil hišo ali brate ali sestre 
ali mater ali očeta ali otroke ali njive 
zaradi mene in zaradi evangelija 

30 in bi ne prejel stokrat toliko: 
zdaj v tem življenju hiš in bratov in sester 
in mater in otrok in njiv, sredi preganjanja, 
v prihodnjem veku pa večnega življenja. 

31 Mnogi prvi pa bodo poslednji in poslednji prvi.« 

S r e d a 8. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: BOG NAJ SE RAZODENE NARODOM NA SVOJEM 
LJUDSTVU 

Sir 36, 1. 4—5a. 10—17. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Gospod, Bog vesolja, usmili se nas in poglej 

ter pošlji svoj strah nad vse narode! 
4 Naj te spoznajo, kakor smo mi spoznali, 

da ni Boga razen tebe, Gospod! 
5 Obnovi znamenja in ponovi čudovita dela! 

10 Zberi vse Jakobove rodove 
in postavi jih v njihovo dedno posest, 
kakor je bilo v začetku! D> 
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11 Gospod, usmili se ljudstva, ki se imenuje po tvojem imenu, 
Izraela, ki si mu dal čast svojega prvorojenca. 

"Usmili se svojega svetega mesta, 
Jeruzalema, kraja svojega bivališča! 

13 Napolni Sion s svojim sijajem 
in svoje ljudstvo s svojim veličastvom! 

14 Izpričaj se tistim, ki si jih v začetku ustvaril, 
in spolni prerokovanja, izrečena v tvojem imenu! 

"Poplačaj tiste, ki čakajo tebe, 
in daj, da se tvoji preroki izkažejo zanesljivi! 

16 Gospod, usliši molitev svojih služabnikov, 
po Aronovem blagoslovu za tvoje ljudstvo! 

" N a j vedo vsi prebivalci na zemlji, 
da si ti Gospod, večni Bog! 

PSALM 78 (8. 9. 11.13) 

O d p e v : Gospod, usmili se nas. 

O Bog, nikar se ne spominjaj 
zoper nas krivic naših prednikov, 
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, 
zakaj silno smo bedni. Odpev. 

Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj, 
v slavo svojega imena; 
reši nas in odpusti nam grehe 
zaradi svojega imena! Odpev. 

K tebi naj pridejo vzdihi jetnikov, 
reši nje, ki jih izročajo smrti. 
Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše, 
te bomo slavili na veke in vedno oznanjali tvojo hvalo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 190. 
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LETO II 

Berilo: S KRISTUSOVO KRVJO SMO ODREŠENI 
1 Pet 1, 18—25. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
18 veste, da niste z minljivimi rečmi, 

s srebrom in zlatom, odkupljeni 
iz svojega praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, 

"marveč z dragoceno krvjo Kristusa 
kot nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta. 

20 On je bil izbran pred začetkom sveta, 
razodet pa poslednji čas zaradi vas. 

21 Vi po njem verujete v Boga, 
ki ga je obudil od mrtvih in mu dal veličastvo, 
da je vaša vera tudi upanje v Boga. 

22 Ker ste svoje duše v poslušnosti do resnice 
očistili za nehlinjeno bratoljubje, 
se goreče, iz srca med seboj vzljubite, 

23 prerojeni ne iz minljivega semena, temveč iz neminljivega: 
po božji besedi, ki živi in ostane: 

24 »Vse človeštvo je kakor trava 
in vsa njegova slava kakor cvetlica v travi; 
trava se posuši in cvetlica uvene, 

25 Gospodova beseda pa ostane vekomaj.« 
To je beseda, ki vam je bila oznanjena. 

PSALM 147 (12—13. 14—15. 19—20) 

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

ali: Aleluja. 

Hvali, Jeruzalem, Gospoda, 
hvali svojega Boga, o Sion! 
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat, 
blagoslovil tvoje otroke v tebi. Odpev. t> 
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Dal je mir tvojim pokrajinam, 
z najboljšo pšenico te hrani. 
Pošilja svoje ukaze na zemljo, 
hitro teče njegova beseda. Odpev. 

Oznanil je Jakobu svojo besedo, 
svoje zakone in zapovedi Izraelu. 
Ni storil tako nobenemu narodu, 
svojih zapovedi jim ni razodel. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: PO JEZUSOVEM ZGLEDU MORAMO SLUŽITI 
DRUGIM 

Mr 10, 32—45. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
32 Učenci so bili na poti proti Jeruzalemu; 

Jezus je hodil pred njimi in čudili so se mu; 
tisti, ki so šli za njim, so bili prestrašeni. 
In zopet je dvanajstere vzel posebej 
in jim začel praviti, kaj se bo z njim zgodilo: 

33 »Glejte, v Jeruzalem gremo, 
in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom; 
obsodili ga bodo na smrt in ga izročili ne vernikom; 

34 zasramovali ga bodo in vanj pljuvali 
in ga bičali ter umorili; in po treh dneh bo vstal.« 

35 Pa stopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez in mu 
rečeta: 

»Učenik, želiva, da bi nama storil, kar koli te bova prosila.« 
36 Rekel jima je: 

»Kaj želita, da vama storim?« 
"Odgovorila sta mu: 

»Daj nama, da bova sedela v tvojem veličastvu 
eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 
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38 Jezus jima je rekel: 
»Ne vesta, kaj prosita. 
Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, 
ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« 

39 Rekla sta mu: »Moreva.« 
Jezus pa jima je rekel: 
»Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila 
in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena: 

40 sedeti pa na moji desnici ali levici 
ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravljeno.« 

41 Ko so deseteri to slišali, 
so bili nejevoljni na Jakoba in Janeza. 

42 Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: 
»Veste, da ti, ki veljajo ljudstvom za vladarje, 
nad njimi gospodujejo 
in njih prvaki izvršujejo nad njimi oblast. 

43 Med vami pa ni tako, 
ampak kdor koli med vami hoče biti velik, 
bodi vaš strežnik; 

44 in kdor koli med vami hoče biti prvi, 
bodi vsem služabnik. 

45 Tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi stregel 
in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 
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Č e t r t e k 8. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: VSE STVARSTVO POJE BOGU SLAVO 

Sir 42, 15—25. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
15 Spomniti se hočem Gospodovih del 

in oznanjevati, kar sem videl. 
Z božjo besedo so bila narejena 
in po njegovem ukazu spolnjujejo njegovo voljo. 

16 Vzhajajoče sonce sije nad vesoljstvom 
in Gospodovo veličastvo nad njegovimi deli. 

17 Gospod ni dal svojim svetim angelom, 
da bi pripovedovali vsa njegova čudovita dela; 
Vsemogočni jih je obdaril z močjo, 
da obstojijo pred njegovim veličastvom. 

18 On preiskuje brezdanje vodovje in srce, 
in prodira v njihove skrivnosti. 
Kajti Najvišji ima vse znanje 
in vidi najbolj daljno prihodnost. 

19 On oznanjuje preteklo in prihodnje 
in razodeva sledove k skrivnostim. 

20 Njemu ne manjka nobena vednost 
in nič mu ne uide. 

21 Učinkovitost svoje modrosti je utrdil , 
on je isti od vekomaj; 
nič se mu ne more dodati in nič odvzeti, 
ne potrebuje nobenega učitelja. 

22 Kako ljubka so vsa njegova dela, 
in vendar je le iskra, kar se vidi. 

23 Vse to živi in ostane na veke, 
in v vseh okoliščinah mu je vse pokorno. 
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24 Vse je različno, eno od drugega, 
in ničesar ni naredil, kar bi bilo nepopolno. 

25 Eno dopolnjuje drugo v dobrem. 
Kdo se more do sitega nagledati njegove lepote? 

PSALM 32 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Gospodova beseda je ustvarila nebo in zemljo. 

Slavite Gospoda s citrami, 
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami. 
Poj te mu novo pesem, 
dobro mu poj te, da bo donelo. Odpev. 

Gospodova beseda je prava 
in vse njegovo delo je zanesljivo. 
Ljubi, kar je prav in pravično, 
zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev. 

Z Gospodovo besedo je narejeno nebo 
in z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska. 
Kakor v mehu zbira morske vode 
in v shrambe devlje vodovje globin. Odpev. 

Boj se Gospoda vsa zemlja, 
pred njim naj trepečejo vsi prebivalci sveta. 
On je rekel in je nastalo, 
on je ukazal in je bilo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 195. 

13 
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LETO II 

Berilo: POKLICANI SMO K OZNANJEVANJU BOŽJIH DEL 
1 Pet 2, 2—5. 9—12. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
2 kakor novorojeni otroci zahrepenite 

po duhovnem, čistem mleku besede, 
da boste po njem zrastli v zveličanje, 

3 ko ste vendar okusili, da je Gospod dober. 
4 Pridite k njemu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, 
pri Bogu pa je izbran in dragocen. 

5 Dajte se tudi sami vzidati 
kot živi kamni za duhovno hišo, za sveto duhovstvo, 
da boste darovali duhovne daritve, 
Bogu prijetne po Jezusu Kristusu. 

'Vi ste izvoljen rod, 
kraljevo duhovstvo, 
svet narod, 
pridobljeno ljudstvo, 
da bi oznanjali slavna dela njega, 
ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč, 

10 vas, ki nekdaj niste bili ljudstvo, 
zdaj pa ste božje ljudstvo; 
kateri niste bili deležni usmiljenja, 
zdaj pa ste usmiljenje dosegli. 

" Preljubi, opominjam vas kot tujce in popotnike, 
da se zdržujte mesenega poželenja, 
ki se vojskuje zoper dušo. 

12 Lepo živite med neverniki, 
da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo kot hudodelce, 
zaradi dobrih del, ki jih bodo videli, 
začeli slaviti Boga v dan obiskanja. 
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PSALM 99 (2. 3. 4. 5) 

O d p e v : Stopajte veseli pred božje obličje. 

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

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

Vstopite skoz njegova vrata s hvalnim petjem, 
v njegove dv6re s hvalnicami; 
slavite ga, blagrujte njegovo ime! Odpev! 

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

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: SLEPI ZAUPNO PROSI OZDRAVLJENJA 
Mr 10, 46—52. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
46 Tisti čas je Jezus odhajal iz Jerihe 

obenem s svojimi učenci in veliko množico. 
Slepi Bartimej, sin Timejev 
je sedel kraj pota in prosil vbogajme. 

47 Ko je slišal, da je to Jezus iz Nazareta, je začel vpiti: 
»Sin Davidov, Jezus, usmili se me!« 

48 Mnogi so ga svarili, naj utihne; 
on pa je še veliko bolj vpil: 
»Sin Davidov, usmili se me!« 

49 Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« 
Pokličejo torej slepega in mu pravijo: 
»Zaupaj, vstani, kliče te.« 

50 In vrgel je s sebe svoj plašč, poskočil in prišel k Jezusu. t> 

13* 
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Jezus ga je nagovoril: 
51 »Kaj hočeš, da naj ti storim?« 

Slepi mu je rekel: 
»Rabbunf, da spregledani!« 

52 In Jezus mu je rekel: 
»Pojdi, tvoja vera te je ozdravila.« 
In takoj je spregledal in šel po poti za njim. 

P e t e k 8. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: SLAVA SVETIH PREDNIKOV ŽIVI OD RODA 
DO RODA 

Sir 44, 1. 9—13. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
I Hvaliti hočem vrle može, 

naše očete v njih rodovinah! 
9 So pa nekateri, za katerimi ni spomina, 

izginili so, kakor da bi jih ne bilo; 
postali so, kakor da bi ne bili rojeni, 
in tako njih otroci za njimi. 

10 Toda naslednji so vrli možje 
in njih pravična dela se ne pozabijo. 

II Pri njihovem zarodu ostane blagoslov 
in njih dediščina pri njihovih vnukih. 

"Pri zavezi ostane njih zarod 
in njihovi otroci zaradi njih. 

13 Na veke ostane njih spomin 
in njihova slava ne ugasne. 
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PSALM 149 (1—2. 3—4. 5.6a.9b) 

O d p e v : Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

ali: Aleluja. 

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

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

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

EVANGELIJ na str. 198. 

LETO II 

Berilo: STREZIMO DRUG DRUGEMU Z BOŽJIMI DAROVI 
1 Pet 4, 7—13. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
7 konec vsega je blizu. 

Bodite torej pametni in trezni, da boste mogli moliti. 
'Predvsem imejte močno ljubezen med seboj, 

ker ljubezen pokrije množico grehov. 
9 Bodite drug do drugega gostoljubni, brez godrnjanja. 

10 Strezite drug drugemu kot dobri oskrbniki 
mnogotere božje milosti, 

vsak z darom, kakor ga je prejel. 
11 Če kdo govori, govori kakor božje besede. 

Če kdo streže, strezi kakor z močjo, ki jo daje Bog, 
da se bo v vsem slavil Bog po Jezusu Kristusu, 
ki ima slavo in moč vekomaj. Amen. > 
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"Preljubi, ne čudite se pekoči nadlogi, 
ki prihaja nad vas za preskušnjo, 
kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega, 

13 ampak, kolikor s Kristusom trpite, se veselite, 
da se boste veselili in radovali 
tudi v razodetju njegovega veličastva. 

PSALM 95 (10. 11—12. 13) 

O d p e v : Gospod pride sodit zemljo. 

Govorite med narodi: Gospod kraljuje, 
utrdil je svet, ki ne omahne, 
vladal bo ljudstva po pravici. Odpev. 

Veselijo naj se nebesa in zemlja, 
šumi naj morje in kar ga napolnjuje, 
veseli naj se polje in vse, kar je v njem. Odpev. 

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

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOŽJA HIŠA JE HIŠA MOLITVE 
ZA VSE NARODE 

Mr 11, 11—25. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
11 Jezus je med vzklikanjem množice prišel v jeruzalemski 

tempelj. 
Ko je vse ogledal, je odšel z dvanajsterimi v Betanijo, 
kajti bila je že pozna ura. 

12 Drugi dan, ko so šli iz Betanije, je bil lačen. 
13 In ko je od daleč zagledal smokvino drevo, 

ki je imelo listje, je šel, če bi morda na njem kaj našel. 



8. navadni teden: petek 199 

Ko je prišel do njega, ni našel drugega kakor le listje; 
kajti ni bil še čas za smokve. 

14 In rekel je smokvi: 
»Naj nikoli nihče več ne je sadu od tebe!« 
In njegovi učenci so to slišali. 

15 Ko so nato prišli v Jeruzalem, 
je Jezus stopil v tempelj in začel izganjati tiste, 
ki so v templju prodajali in kupovali; 
prevrnil je mize menjalcem in stole prodajalcem golobov 

16 in ni pustil, da bi kdo kako posodo prenesel skozi tempelj. 
17 In učil jih je: 

»Ali ni pisano: ,Moja hiša naj bo hiša molitve za vse narode,' 
vi pa ste iz nje napravili razbojniško jamo?« 

18 Ko so to slišali veliki duhovniki in pismouki, 
so iskali, kako bi ga umorili; kajti bali so se ga, 
ker se je vse ljudstvo čudilo njegovemu nauku. 

19 Ko se je pa zvečerilo, je odhajal iz mesta. 
20 Ko so pa zjutraj šli mimo smokvinega drevesa, 

so videli, da je do korenin suho. 
21 Peter se spomni in mu reče: 

»Učenik, glej, smokva, ki si jo preklel, je suha.« 
22 Jezus jim je odgovoril: 

»Imejte vero v Boga! Resnično, povem vam: 
23 Kdor koli poreče tej gori: »Vzdigni se in se vrzi v morje' 

in v srcu ne bo dvomil, ampak veroval, 
da se bo zgodilo, kar pravi, 
se mu bo zgodilo. 
Zato vam pravim: 

24 Kar koli v molitvi prosite, verujte, da boste prejeli, 
in vse se vam bo zgodilo. 

25 In kadar se pripravite k molitvi, 
odpustite, če imate kaj zoper koga: 
da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, 
odpusti vaše grehe. 
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S o b o t a 8. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BODIMO HVALEŽNI BOGU, KI NAM DAJE 
MODROST 

Sir 51, 12—20. 

Berilo iz Sirahove knjige. 

"Pojem hvalo in zahvalo in slavim Gospodovo ime. 
13 Ko sem bil še mlad, preden sem šel na potovanje, 

sem hrepenel po modrosti v svoji molitvi. 
"Pred templjem sem prosil zanjo 

in do konca jo hočem iskati. 
15 Vzcvetela je kakor dozorel grozd 

in moje srce se je tega veselilo; 
po njeni ravni stezi je hodila moja noga 
in od mladosti sem se učil modrosti. 

16 Malo sem nagnil svoje uho k njej in jo prejel 
ter našel obilo spoznanja. 

"Napredoval sem v njej, 
svojemu učitelju hočem dajati čast. 

18 Sklenil sem, da se bom ravnal po njej, 
vneto sem delal dobro in nisem bil osramočen. 

19 Moja duša se je z njo bojevala 
in pri svojem delu sem jo skrbno iskal. 
Moja roka je odpirala njena vrata, 
vstopil sem k njej in gledal za njo. 

20 K njej sem naravnal svoje želje 
in v čistosti sem jo našel. 
Razumnost sem dobil po njej že od začetka, 
zato je ne bom nikdar zapustil. 
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PSALM 18 (8. 9. 10. 11) 

O d p e v : Gospodove zapovedi nas razveseljujejo. 

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo; 
Gospodova beseda je zanesljiva, 
uči nevednega. Odpev. 

Gospodove postave so prave, 
razveseljujejo srce; 
Gospodov ukaz je čist, 
razsvetljuje oči. Odpev. 

Gospodov strah je iskren, 
ostane vekomaj; 
Gospodovi odloki so resnični, 
obenem pravični. Odpev. 

Zaželeni so bolj ko zlato 
in zakladi čistega zlata, 
slajši so ko med 
in strd iz satovja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 202. 

LETO II 

Berilo: SLAVIMO BOGA, KI NAS MORE OHRANITI 
BREZ MADEŽA 

Juda 17. 20b—25. 

Berilo iz pisma apostola Juda. 

Preljubi, 
17 spomnite se besed, napovedanih po apostolih 

našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
20 Molite v Svetem Duhu 
21 in se ohranite v božji ljubezni, 

pričakujoč usmiljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa 
za večno življenje. [> 
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22 Ene prepričujte, ker so v dvomih, 
" r e šu j t e jih, otemajoč jih iz ognja, 

z drugimi pa imejte usmiljenje s s trahom 
in sovražite tudi obleko, ki je omadeževana po mesenosti. 

24 Njemu, ki vas more obvarovati padca 
in vas postaviti pred svoje veličastvo brez madeža v veselju, 

25 edinemu Bogu, našemu odrešeniku, 
po Jezusu Kristusu, našem Gospodu: 

26 slava in veličastvo, moč in oblast 
pred vsem časom in zdaj in na vse veke. Amen. 

PSALM 62 (2. 3—4. 5—6) 

O d p e v : Po tebi žeja mojo dušo, moj Bog. 

O Bog, moj Bog si ti, 
v skrbeh te iščem; 
po tebi žeja mojo dušo, po tebi koprni moje telo, 
kakor suha in žejna dežela brez vode. Odpev. 

Hočem o tebi premišljevati v svetišču, 
da vidim tvojo moč in tvoje veličastvo; 
boljša je tvoja milost ko življenje, 
moje ustnice te bodo slavile. Odpev. 

Tako te bom hvalil v svojem življenju, 
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke. 

1 Moja duša se bo nasičevala, 
moja usta te bodo hvalila. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: NE DELAJMO SE NEVEDNE PRED OČITNIMI 
BOŽJIMI DELI 

Mr 11, 27—33. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
" Jezus s svojimi učenci spet pride v Jeruzalem. 

Ko hodi po templju, pridejo k njemu veliki duhovniki, 
pismouki in starešine in mu rečejo: 
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28 »S katero oblastjo to delaš 
in kdo ti je dal to oblast, da to delaš?« 

29 Jezus jim pravi: 
»Vprašal vas bom neko stvar; odgovorite mi 
in povedal vam bom, s katero oblastjo to delam: 

30 Janezov krst — je bil iz nebes ali od ljudi? 
Odgovorite mi!« 

31 In mislili so sami pri sebi: 
»Ako rečemo: ,Iz nebes,' bo dejal: ,Zakaj mu torej niste 

verjeli?' 
32 Ako pa rečemo: ,Od ljudi?'« 

Obšel jih je strah pred ljudstvom; 
Janeza so namreč vsi imeli za resničnega preroka. 

33 Odgovorijo torej Jezusu: »Ne vemo.« 
Jezus jim pa reče: 
»Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam-« 

Ponedeljek 9. n a v a d n e g a tedna 
LETO 1 

Berilo: STRAH BOŽJI NAJ BO V NAS 
Tob 1, la. 2; 2, 1—9. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
1 Tobija iz roda in mesta Neftalijevega, 
2 je bil ujet za časa asirskega kralja Salmanasarja. 

V ujetništvu pa ni zapustil pota resnice. 
Ko je bil nekoč Gospodov praznik 
in se je v njegovi hiši pripravilo dobro kosilo, 

2 je rekel svojemu sinu: 
»Pojdi in privedi katere naših rojakov, 
ki se bojijo Boga, da bodo obedovali z nami.« 

3 Odšel je, pa se vrnil in mu sporočil, 
da leži nekdo izmed Izraelovih sinov zadavljen na cesti. O 
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Takoj je skočil s svojega sedeža, pustil kosilo 
in tešč prišel do trupla. 

4 Dvignil ga je in skrivaj prinesel v hišo, 
da bi ga ob sončnem zahodu previdno pokopal. 

5 Ko je truplo skril, je jedel kruh v žalosti in trepetu, 
6 spominjajoč se one besede, ki jo je Gospod govoril po preroku 

Amosu: 
»Vaši prazniki se bodo spremenili v tarnanje in žalovanje.« 

7 Ko je pa sonce zašlo, je šel in ga pokopal. 
8 Vsi njegovi bližnji pa so ga grajali: 

»Že si bil zaradi tega obsojen na smrt 
in si komaj ušel naročeni smrti, 
pa zopet pokopavaš mrtve!« 

'Toda Tobija se je bolj bal Boga ko kralja. 
Pobiral je trupla ubitih, jih skrival v hiši 
in jih ponoči pokopaval. 

PSALM 111 (1—2. 3—4. 5—6) 

O d p e v : Blagor človeku, ki se boji Gospoda. 

ali: Aleluja. 

Blagor mu, kdor se boji Gospoda, 
kdor se njegovih zapovedi res veseli. 
Njegov zarod bo v deželi mogočen; 
rod pravičnih bo blagoslovljen. Odpev. 

Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši 
in njegova darežljivost vedno ostane. 
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim, 
milosti j iv in usmiljen in pravičen. Odpev. 

Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, 
ki svoje reči ureja po vesti, 
vekomaj ne bo omahnil, 
pravični ostane v večnem spominu. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 206. 
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LETO II 

Berilo: BOŽJE OBLJUBE NAS KLIČEJO K DELEŽU 
NA BOŽJI NARAVI 

2 Pet 1, 1—7. 

Berilo iz drugega pisma apostola Petra. 
1 Simon Peter, služabnik in apostol Jezusa Kristusa, 

njim, ki so v pravičnosti našega Boga in Zveličarja Jezusa 
Kristusa 

prejeli isto dragoceno vero kakor mi. 
2 Milost vam in mir v obilju 

po spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda. 
3 Njegova božja moč nam je s spoznanjem njega, 

ki nas je poklical po svoji slavi in moči, 
podarila vse, kar je potrebno za življenje in pobožnost. 

4 Tako nam je dal dragocene in največje obljube, 
da bi vi po njih ubežali pogubnemu poželenju na svetu 
ter postali deležni božje narave. 

5 Prav zato si z vso vnemo prizadevajte, 
da pokažete v svoji veri krepost, 
v kreposti spoznanje, 

6 v spoznanju zdržnost, 
v zdržnosti potrpežljivost, 
v potrpežljivosti pobožnost, 

7 v pobožnosti bratoljubje, 
v bratoljubju ljubezen. 

PSALM 90 (1—2. 14—15) 

O d p e v : Moj Bog, vate zaupam. 

Ti, ki živiš v zavetju Najvišjega, 
ki bivaš v senci Vsemogočnega, 
reci Gospodu: »Moje zavetje si in moja moč, 
moj Bog, ki vanj zaupam.« Odpev. 

Ker mi je vdan, ga osvobodim, 
varoval ga bom, ker moje ime spoznava. C> 
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Kadar me bo klical, ga uslišim; 
z njim bom v trpljenju, rešim ga in počastim. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: HUDOBNI VINOGRADNIKI UBIJEJO DERICA 
Mr 12, 1—12. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
1 Tisti čas je začel Jezus govoriti v prilikah 
velikim duhovnikom, pismoukom in starešinam: 
»Neki človek je zasadil vinograd, 
ga obdal z ograjo, izkopal tlačilnico in sezidal stolp; 
dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. 

2 Ob svojem času je poslal k vinogradnikom služabnika, 
da bi od njih prejel sadov iz vinograda. 

3 Ti so ga pa zgrabili in pretepli ter odpravili praznega. 
4 Poslal je k njim spet drugega služabnika; 

tudi tega so na glavi ranili in ga opsovali. 
5 In drugega je poslal in tega so ubili. 

In še mnogo drugih: nekatere so pretepli, nekatere pobili. 
6 Še enega je imel — ljubljenega sina. 

Nazadnje je k njim poslal njega, misleč: 
,Mojega sina bodo spoštovali.' 

7 Vinogradniki pa so rekli med seboj: 
,To je dedič! Dajte, ubijmo ga in dediščina bo naša/ 

8 In prijeli so ga ter ubili in vrgli iz vinograda. 
9 Kaj bo torej storil gospodar vinograda? 
Prišel bo in vinogradnike pokončal, vinograd pa dal drugim. 

10 Ali tudi tega niste brali v pismu: 
,Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; 

11 Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh'?« 
12 Skušali so Jezusa prijeti, pa so se zbali ljudstva. 

Spoznali so bili namreč, da je to priliko povedal o njih. 
In spustili so ga ter odšli. 



9. navadni teden: torek 207 

T o r e k 9. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: TOBIJA NE TARNA V NESREČI, KI GA JE 
ZADELA 

Tob 2, 10—23. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
10 Tobija je nekega dne utrujen od pokopa vanj a prišel domov, 

se ulegel ob steni in zaspal. 
11 V spanju mu je iz lastavičjega gnezda 

padlo gor ko blato na oči in je oslepel. 
12 Gospod pa je dopustil, da je nanj prišla ta preskušnja, 

da bi se potomcem dal zgled njegove potrpežljivosti 
kakor svetega Joba. 

13 Kajti ker se je od svoje mladosti vedno bal Boga 
in spolnjeval njegove zapovedi, 
ni godrnjal čez Boga, da ga je zadela nesreča slepote, 

14 ampak je neomajno vztrajal v božjem strahu 
ter zahvaljeval Boga vse dni svojega življenja. 

15 Kakor so se namreč blaženemu Jobu rogali kralji, 
tako so Tobijevi sorodniki in znanci zasmehovali njegovo 

življenje: 
16 »Kje je tvoje upanje, za katero si delil miloščino 

in pokopaval mrtve?« 
"Tobi ja pa jih je svaril: 
18 »Nikar tako ne govorite! Saj smo sinovi svetih 

in pričakujemo ono življenje, ki ga Bog daje tem, 
kateri mu nikdar ne odtegnejo svoje zvestobe.« 

19 Njegova žena Ana pa je vsak dan hodila tkat 
in prinašala od dela svojih rok živež, 
kolikor ga je mogla zaslužiti. 

20 Tako je dobila kozliča in ga pfinesla domov. [> 
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21 Ko je mož slišal njegovo meketanje, je rekel: 
»Glejte, da morda ni ukraden; vrnite ga gospodarjem; 
kajti ukradenega ne smemo jesti ne se ga dotakniti!« 

22 Nato je žena razjarjena odvrnila: 
»Očitno je tvoje upanje prazno; 
zdaj se je pokazalo, kaj pomagajo tvoje miloščine.« 

23 S temi in drugimi takimi besedami mu je oponašala. 

PSALM 111 (1—2. 7—8. 9) 

O d p e v : Pravični je pripravljen upati v Gospoda. 

Blagor mu, kdor se boji Gospoda, 
kdor se njegovih zapovedi res veseli. 
Njegov zarod bo v deželi mogočen; 
rod pravičnih bo blagoslovljen. Odpev. 

Ni se mu bati slabih vesti, 
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. 
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, 
dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni. Odpev. 

Deli in daje ubogim, 
njegova darežljivost traja vedno, 
njegova moč se dviga v časti; 
grešnik to vidi in se jezi. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 210. 

LETO II 

Berilo: ČAKAMO NOVA NEBESA IN NOVO ZEMLJO 
2 Pet 3, 12—15a. 17—18. 

Berilo iz drugega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
"nestrpno pričakujete prihod božjega dneva, 

zaradi katerega bo nebo razpadlo v ognju 
in se bodo prvine raztopile v požaru. 
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13 Po Gospodovi obljubi pa čakamo novih nebes in nove zemlje, 

kjer prebiva pravičnost. 
14 Ko pričakujete ta dan, preljubi, si prizadevajte, 

da vas najde brez madeža in brez graje v miru; 
15 odlašanje našega Gospoda imejte za zveličavno. 
"Preljubi, ko to veste naprej, se varujte, 

da vas zmota brezbožnih ne potegne s seboj 
in ne izgubite lastne trdnosti. 

"Rastite v milosti in spoznanju našega Gospoda 
in Zveličarja Jezusa Kristusa. 
Njemu slava zdaj in na dan večnosti. Amen. 

PSALM 89 (2. 3—4ab. 14.16) 

O d p e v : Gospod nam je pribežališče od roda do roda. 

Preden so se rodile gore 
in sta se oblikovala zemlja in svet, 
si ti od vekomaj, o Bog, 
ti si od roda do roda. Odpev. 

Umrljive zavračaš v prah, o Bog, 
in praviš: »Povrnite se, človeški otroci!« 
V tvojih očeh je tisoč let 
ko včerajšnji dan, ki je minil. Odpev. 

Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem, 
da se bomo radovali vse svoje dni! 
Tvoje delo naj se pokaže tvojim hlapcem 
in tvoje veličastvo njih otrokom. Odpev. 

14 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: SPOLNIMO OBVEZNOSTI DO LJUDI 
IN DO BOGA 

Mr 12, 13—17. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Tisti čas pošljejo k Jezusu nekatere izmed farizejev in 
herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. 

"Ti pridejo in mu rečejo: 
»Učenik, vemo, da si resnicoljuben 
in da se ne meniš za nikogar, ker ne gledaš na osebe, 
ampak v resnici učiš pot božjo. 
Ali se sme dajati cesarju davek, ali ne? 
Ali naj ga dajemo, ali ne?« 

15 On pa je poznal njih hinavščino in jim je rekel: 
»Kaj me skušate? 
Prinesite mi denar, da ga vidim.« In prinesli so ga. 

"Tedaj jim je rekel: »Čigava je ta podoba in napis?« 
Rekli so mu: »Cesarjeva.« 

17 In Jezus jim je rekel: 
»Dajte cesarju, kar je cesarjevega, 
in Bogu, kar je božjega!« 
In Čudili so se mu. 

S r e d a 9. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: VDANA MOLITEV V STISKI DOSEŽE USLIŠANJE 
Tob 3, 1—11. 24—25. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
1 Tedaj je Tobija vzdihnil in v solzah začel moliti: 
2 »Gospod, pravičen si, in pravične so vse tvoje odločitve. 

Vsa tvoja pota so usmiljenje, zvestoba in pravičnost. 
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3 In zdaj, Gospod, spomni se me 
in ne kaznuj me zaradi mojih grehov 
in se ne spominjaj moje ali mojih staršev krivde! 

4 Ker nismo bili poslušni tvojim zapovedim, 
smo bili izdani v rop, ujetništvo in smrt, 
v pregovor in zasmeh vsem narodom, 
med katere si nas razkropil. 

5 Da, Gospod, velike so tvoje kazni, 
ker nismo ravnali po tvojih zapovedih 
in nismo iskreno hodili pred teboj. 

6 A zdaj, Gospod, stori z menoj po svoji blagovoljnosti 
in daj, da bo v miru sprejeta moja duša; 
kajti zame je boljše umreti kakor živeti!« 

7 V istem času pa je tudi Raguelova hči Sara 
v medijskem mestu Ragesu slišala očitanje od neke očetove 

dekle. 
8 Bila je namreč dana sedmim možem, 

pa jih je hudi duh Asmodej usmrtil, brž ko so prišli k njej. 
9 Ko je torej Sara grajala deklo zaradi njenih očitkov, 
ji je ta odvrnila: 
»Od tebe naj nikdar ne vidimo na zemlji sina ali hčere, 
morilka svojih mož! 

10 Mar hočeš umoriti tudi mene, kakor si že umorila sedem 
mož?« 

11 Na to besedo je šla Sara v zgornjo sobo svoje hiše 
in tri dni in tri noči ni ne jedla ne pila, 
ampak je vztrajala v molitvi 
in s solzami prosila Boga, da bi jo rešil iz te sramote. 

24 Molitev obeh, Tobija in Sare, je bila istočasno uslišana 
pred veličastvom Boga, Najvišjega. 

25 Gospodov angel, sveti Rafael, je bil poslan, 
da bi ozdravil oba, 
katerih molitve so se ob istem času dvigale pred Gospodovo 

obličje. 

14* 
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PSALM 24 (2. 4—5ab. 6—7bc. 8—9) 

O d p e v : Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. 

Gospod, moj Bog, vate zaupam; 
naj ne bom osramočen, 
naj se moji sovražniki 
ne radujejo nad menoj! Odpev. 

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

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

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

EVANGELIJ na str. 214. 

LETO II 
Berilo: POŽIVIMO V SEBI BOŽJO MILOST 
2 Tim 1, 1—3. 6—12. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 
1 Pavel, apostol Jezusa Kristusa po božji volji, 

da oznanja življenje v Jezusu Kristusu, 
2 ljubljenemu sinu Timoteju: 

Milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta 
in Jezusa Kristusa, našega Gospoda. 

3 Hvaležen sem Bogu, 
ki mu služim od dedov s čisto vestjo, 
kakor imam v svojih molitvah 
noč in dan vedno tebe v spominu. 
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"Zaradi tega te spominjam, da poživiš božjo milost, 
ki je v tebi po polaganju mojih rok. 

7 Bog nam ni dal duha boječnosti, 
ampak moči in ljubezni in razumnosti. 

8 Ne sramuj se torej pričevanja o našem Gospodu 
in ne mene, njegovega ujetnika, 
marveč trpi z menoj za evangelij po moči Boga. 

9 On nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, 
ne po naših delih, temveč po lastnem sklepu in milosti. 
Milost nam je bila podeljena v Jezusu Kristusu pred 

večnimi časi, 
10razodeta pa zdaj s prihodom našega Odrešenika 

Jezusa Kristusa, ki je uničil smrt, 
osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju, 

11 za katerega sem jaz postavljen 
kot oznan je valeč in apostol ter učitelj poganov. 

12 To je tudi vzrok, da to trpim, 
a ne sramujem se, saj vem, komu sem veroval, 
in sem prepričan, da more moj zaklad ohraniti za tisti dan. 

PSALM 122 (1—2a. 2bcd) 

O d p e v : Gospod, k tebi se oziram. 

Gospod, k tebi se oziram, 
k tebi, ki prebivaš v nebesih. 
Naše oči gledajo na Gospoda, 
na Gospoda, našega Boga. Odpev. 

Tako gledamo na Gospoda, našega Boga, 
kakor oči hlapcev na roke svojih gospodarjev, 
kakor oči dekle na roke svoje gospodinje, 
dokler se nas ne usmili. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOG DAJE IN OHRANJA ŽIVLJENJE 
Mr 12, 18—27. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Tisti čas pridejo k Jezusu saduceji, 
ki pravijo, da ni vstajenja, in ga vprašajo: 

19 »Učenik, Mojzes nam je zapisal: 
,Če komu umrje brat in zapusti ženo, otrok pa ne zapusti, 
naj njegov brat vzame njegovo ženo 
in obudi zarod svojemu bratu.' 

20 Bilo pa je sedem bratov: in prvi se je oženil, 
pa je umrl in ni zapustil potomstva. 

21 Vzel jo je drugi, pa je umrl in tudi ta ni zapustil potomstva. 
In tretji prav tako. 

22 In vseh sedem ni zapustilo potomstva. 
Za vsemi je umrla tudi žena. 

23 Čigava izmed njih bo torej žena ob vstajenju, ko bodo vstali? 
Kajti vseh sedem jo je imelo za ženo.« 

24 Jezus jim je odgovoril: 
»Ali se ne motite zato, ker ne poznate pisma in ne božje moči? 

25 Ko bodo namreč vstali od mrtvih, 
se ne bodo ne ženili ne možile, 
ampak bodo kakor angeli v nebesih. 

26 O mrtvih pa, da bodo vstali, mar niste brali v Mojzesovi knjigi, 
v zgodbi o grmu, kako je Bog rekel Mojzesu: 
,Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov'? 

27 Ni Bog mrtvih, ampak živih. 
Zelo se torej motite.« 
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Č e t r t e k 9. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOŽJA PREVIDNOST VODI IZBIRO ZAROČENCEV 
Tob 6, 10—lla; 7, 1. 9—17; 8, 4—10. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
Mladi Tobija in nadangel Rafael sta prišla v Rages. 

10 Tobija je vprašal svojega spremljevalca: 
»Kje hočeš, da ostaneva?« 
Angel mu je odgovoril: 

11 »Tu je mož, ki mu je ime Raguel, tvoj bližnji sorodnik. 
Ima hčer Saro.« 

1 Nato sta stopila k Raguelu, ki ju je vesel sprejel. 
9 Ko so se pogovorili, 

je Raguel dal zaklati ovna in pripraviti gostijo. 
10 Ko ju je vabil, naj prisedeta k obedu, je Tobija rekel: 

»Danes ne bom tukaj ne jedel ne pil, 
ako mi prej ne zagotoviš, kar bom prosil, 
in ne obljubiš, da mi boš dal svojo hčer Saro.« 

11 Ko je Raguel slišal to besedo, se je ustrašil, 
ker je vedel, kaj se je zgodilo onim sedmim možem, 
ki so bili šli k njej, in se je zbal, 
da bi se utegnilo tudi njemu podobno zgoditi. 
Ko je omahoval in prosečemu ni dal nobenega odgovora, 

12 mu je angel rekel: 
»Ne boj se mu je dati, 
ker temu, ki se boji Boga, je določena tvoja hči za ženo; 
zato je drug ni mogel dobiti.« 

"Tedaj je Raguel rekel: 
»Ne dvomim, da je Bog moje prošnje in solze 

sprejel pred svoje obličje. 
14 In verujem, da je zato vaju privedel k meni, 

da se Sara po Mojzesovi postavi poroči s svojim 
sorodnikom. > 
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Zdaj nikar ne dvomi, da ti jo bom dal.« 
15 In prijel je hčerkino desnico 

ter jo položil v Tobijevo desnico in rekel: 
»Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov naj bo z vama, 
naj vaju zveze in izlije na vaju svoj polni blagoslov.« 

"Vzeli so papir in napravili ženitveno pismo. 
"Potem so se gostili in hvalili Boga. 
4 Ko sta bila v sobi, je Tobija rekel Sari: 
5 »Otroka svetih sva in se ne moreva tako združiti 
kakor ljudje, ki Boga ne poznajo.« 

'Vstala sta torej hkrati 
in oba skupaj goreče molila za zdravje. 

7 Tobija je govoril: 
»Gospod, Bog naših očetov, 
hvalijo naj te nebesa in zemlja, morje in studenci, 
reke in vse tvoje stvari, ki so v njih. 

8 Ti si naredil Adama iz prsti zemlje 
in si mu dal Evo za pomočnico. 

9 In zdaj, Gospod, ti veš, 
da svoje sestre ne jemljem za ženo zaradi pohote, 
ampak iz same ljubezni do potomcev, 
po katerih naj se tvoje ime hvali na vekov veke.« 

10 Sara pa je govorila: 
»Usmili se naju, Gospod, usmili se naju, 
da oba skupaj v zdravju dočakava starost!« 

PSALM 127 (1—2. 3. 4—5) 

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

Blagor vsem, ki se boje Gospoda 
in hodijo po njegovih potih! 
Zakaj sad truda svojih rok boš užival, 
srečen boš in dobro ti bo. Odpev. 

Tvoja žena bo v tvoji hiši 
kakor rodovitna trta, 
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tvoji otroci okrog tvoje mize 
kakor oljčne mladike. Odpev. 

Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. 
Blagoslovi naj te Gospod s Siona, 
da boš gledal srečo Jeruzalema 
vse dni svojega življenja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 218. 

LETO II 

Berilo: ZVESTOBA KRISTUSU IN NJEGOVI BESEDI 
2 Tim 2, 8—15. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 

Preljubi, 
8 spominjaj se Jezusa Kristusa, 

od mrtvih vstalega, iz Davidovega rodu. 
To je moj evangelij, 

9 za katerega trpim do vezi kakor hudodelec; 
toda božja beseda ni vklenjena. 

10 Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, 
da tudi oni dosežejo zveličanje, 
ki je v Jezusu Kristusu, z večno slavo. 

11 Zanesljiva je beseda: 
,Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli; 

12 če trpimo, bomo z njim tudi kraljevali; 
če ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. 

13Ako smo nezvesti, on ostane zvest, 
zakaj sam sebi se ne more izneveriti.' 

" N a to spominjaj. 
Roti pred Gospodom, naj se ne pričkajo za besede, 
kar ni v nobeno korist, poslušavcem pa je v pogubo. 

"Po t rud i se, da se skažeš preskušenega Bogu, 
delavca, ki se ne sramuje, 
in ki besedo resnice prav oznanja. 
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PSALM 24 (4—5ab. 8—9. 10.14) 

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

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

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

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

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: LJUBIMO BOGA IN BLIŽNJEGA 
Mr 12, 28b—34. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
28 Tisti čas je k Jezusu pristopil neki pismouk in ga vprašal: 

»Katera je prva med vsemi zapovedmi?« 
29 Jezus mu je odgovoril: 

»Prva zapoved med vsemi je: 
»Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. 

30 Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem 
in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo.' 
To je prva zapoved. 

31 Druga je tej enaka: 
,Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.' 
Večja od teh ni nobena druga zapoved.« 

32 Pismouk pa mu je rekel: 
»Dobro, učenik, prav si rekel, 
da je Bog edini in ni drugega razen njega; 
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33 in da je ljubiti njega z vsem srcem in vsem mišljenjem 

in vso dušo in vso močjo 
ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe — 
več kakor vse žgalne in druge daritve.« 

34 Videč, da je razumno odgovoril, 
mu je Jezus rekel: 
»Nisi daleč od božjega kraljestva.« 
In nihče si ga ni upal Še kaj vprašati. 

P e t e k 9. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: PRESKUŠNJA RODI VESELJE 
Tob 11, 5—17. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
5 Ana je vsak dan sedevala ob potoku na višini, 
od koder je mogla daleč videti. 

6 In ko je na tem kraju čakala svojega sina, 
ga je od daleč zagledala in takoj spoznala, da prihaja. 
Tekla je pravit možu: »Glej, sin prihaja!« 

'Rafael pa je rekel mlademu Tobiju: 
»Brž ko stopiš v hišo, takoj moli Gospoda, svojega Boga, 
in se mu zahvali! 
Potem pa stopi k očetu, ga poljubi 

8 in takoj pomaži njegove oči z ribjim žolčem, 
ki ga nosiš s seboj! 
Vedi namreč, da se mu bodo oči kmalu odprle, 
in oče bo videl luč neba in se veselil, da te bo videl!« 

'Tedaj je pes, ki je bil z njima na potu, tekel naprej, 
prišel kakor napovedovalec 
in dobrikajoč se z repom kazal svoje veselje. !> 
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10 Slepi oče je vstal in začel teči. 
Ker pa se je spotikal, je dal roko služabniku 
in hitel sinu naproti. 

11 Sprejel ga je in poljubil, on in njegova žena, 
ter sta se oba od veselja zjokala. 

12 Nato so molili Boga in ga zahvalili. 
Potem so sedli. 

"Tobija pa je vzel ribjega žolča in pomazal očetu oči. 
"Počakal je nekako pol ure 

in belina se je začela luščiti z oči kakor kožica z jajca. 
"Tobija jo je prijel in potegnil z oči 

in takoj je oče spregledal. 
16 In slavili so Boga, on, njegova žena in vsi, ki so ga poznali. 
"Tobija je govoril: 

»Hvalim te, Gospod, Izraelov Bog, 
ker si me pokoril in ozdravil. 
Glej, vidim svojega sina Tobija!« 

PSALM 145 (2. 7. 8—9a. 9bc—10) 

O d p e v : Hvali, moja duša, Gospoda! 

ali: Aleluja. 

Hvali, moja duša, Gospoda! 
Hvalil bom Gospoda vse življenje, 
prepeval bom svojemu Bogu, 
dokler bom živel. Odpev. 

Gospod je vekomaj zvest, 
vrača pravico stiskanim, 
deli kruha lačnim. 
Gospod oprošča jetnike. Odpev. 

Gospod odpira slepim oči, 
Gospod dviga potrte. 
Gospod ljubi pravične, 
Gospod varuje tujce. Odpev. 
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Siroto in vdovo vzdržuje, 
naklepe grešnikov pa razdira. 
Gospod bo kraljeval vekomaj, 
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 222. 

LETO II 

Berilo: ŽIVLJENJE V KRISTUSU NI BREZ TEŽAV 
2 Tim 3, 10—17. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 

Preljubi, 
10 ti hodiš za menoj v nauku, vedenju, namenih, 

veri, prizanesljivosti, ljubezni, potrpežljivosti, 
11 preganjanju, trpljenju, ki me je zadelo v Antiohiji, 

v Ikoniju in Listri. 
Kakšno preganjanje sem prebil! 
In iz vsega me je Gospod rešil. 

12 Sicer pa bodo preganjani vsi, 
kateri hočejo pobožno živeti v Jezusu Kristusu. 

13 Hudobni ljudje in sleparji pa bodo rastli v hudobiji, 
varali bodo in bodo varani. 

14 Ti pa ostani pri tem, kar si se naučil 
in si verno sprejel, 
ker veš, od koga si se naučil, 

15 in ker od detinstva poznaš sveto pismo, 
ki ti more dati modrost za zveličanje 
po veri v Jezusa Kristusa. 

"Vse od Boga navdihnjeno pismo 
je tudi koristno za pouk, za prepričevanje, 
za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, 

"da bi bil božji človek popoln, 
za vsako dobro delo pripraven. 
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PSALM 118 (157.160. 161.165. 166.168) 

O d p e v : Mirno živijo, kateri ljubijo božjo postavo. 

Mnogi me preganjajo in stiskajo, 
toda od tvojih odredb ne krenem. 
Poglavitna lastnost tvoje besede je stalnost, 
večen je sleherni tvoj pravični odlok. Odpev. 

Knezi me preganjajo brez vzroka, 
moje srce pa spoštuje tvoje besede. 
Mirno živijo, kateri ljubijo tvojo postavo, 
ob ničemer se ne spotikajo. Odpev. 

Pričakujem tvoje pomoči, Gospod, 
tvojo voljo spolnjujem. 
Spolnjujem tvoje zapovedi in ukaze, 
vsa moja pota so pred tvojimi očmi. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KAKO JE KRISTUS DAVIDOV SIN 
Mr 12, 35—37. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
35 Tisti čas se je oglasil Jezus, ko je učil v templju, in dejal: 

»Kako da pismouki pravijo, da je Kristus Davidov sin? 
36 Sam David je rekel v Svetem Duhu: 

,Gospod je rekel mojemu Gospodu: 
Sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov 

pod tvoje noge.' 
"David sam ga je torej imenoval Gospoda, 

kako je potem njegov sin?« 
In velika množica ga je rada poslušala. 
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Sobota 9. n a v a d n e g a tedna 

LETO I 

Berilo: HVALIMO BOGA ZA VODSTVO IN REŠITEV 
Tob 12, 1. 5—15. 20. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
4 Tedaj je Tobija poklical sina k sebi in mu rekel: 

»Kaj moremo dati temu svetemu možu, ki je hodil 
s teboj?« 

5 Oče in sin sta ga torej poklicala, ga vzela vstran 
in začela prositi, da bi sprejel polovico vsega, kar so 

prinesli. 
'Tedaj jima je na skrivaj rekel: 

»Hvalite Boga nebes in vpričo vseh živih ga poveličujte, 
ker vam je skazal svoje usmiljenje! 

7 Kraljevo skrivnost skrivati je dobro, 
razodevati in poveličevati božja dela pa je častno. 

8 Molitev s postom in miloščino 
je boljša kakor spravljati zaklade zlata. 

'Zakaj miloščina rešuje smrti, izbrisuje grehe 
in pomaga doseči usmiljenje in večno življenje. 

10 Tisti, ki delajo greh in krivico, 
pa so sovražniki svoje duše. 

11 Hočem vama torej razodeti resnico 
in ne bom prikrival skrivnosti. 

12 Kadar si molil s solzami in pokopaval mrtve, 
puščal kosilo in mrtve podnevi skrival v hiši 
ter jih ponoči pokopaval, 
sem jaz nosil tvojo molitev pred Gospoda. 

13 Ker si bil Bogu všeč, te je morala preskusiti skušnjava. 
14 Gospod me je zdaj poslal, da te ozdravim 

in tvojo snaho Saro oprostim hudega duha. [> 
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l sJaz sem namreč angel Rafael, 
eden izmed sedmerih, ki stojimo pred Gospodom. 

20 Zdaj pa je čas, da se vrnem k njemu, ki me je poslal. 
Vi pa hvalite Boga in oznanjujte vsa njegova čudovita 

dela!« 

PSALM: Tob 13 (2. 6. 7. 8) 

O d p e v : Velik si, Gospod, na veke. 

Gospod, ti bičaš in ozdravljaš, 
vodiš v podzemlje in pripelješ nazaj, 
ni ga, ki bi ubežal tvoji roki. Odpev. 

Glejte torej, kaj nam je storil! 
S strahom in trepetom ga slavite, 
kralja vekov povišujte s svojimi deli! Odpev. 

Slavil ga bom v deželi pregnanstva, 
ker je razodel svoje veličastvo, 
ga pokazal grešnemu ljudstvu. Odpev. 

Grešniki, spreobrnite se torej, 
vršite pravico pred Bogom, 
zaupajte, da se vas bo usmilil! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 226. 

LETO II 

Berilo: ZVESTO PRIČUJMO ZA EVANGELIJ DO SMRTI 
2- Tim 4, 1—8. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 

Preljubi, 
1 rotim te pri Bogu in Jezusu Kristusu, 
ki bo sodil žive in mrtve, 
pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu: 

2 Oznanjuj besedo, 
vztrajaj, bodi prilično ali neprilično; 
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prepričuj, svari, opominjaj 
z vsem potrpljenjem in učenjem. 

3 Pride namreč čas, ko zdravega nauka ne bodo prenesli, 
temveč si bodo za čehljanje ušes 
kopičili učitelje po svojih željah 

4 in bodo ušesa odvračali od resnice, 
obračali pa se k bajkam. 

5 Ti pa bodi v vsem trezen, nadloge pretrpi, 
izvrši delo evangelista, spolni svojo službo. 

* Jaz se namreč že darujem 
in čas moje razveze je blizu. 

7 Dober boj sem dobojeval, 
tek dokončal, vero ohranil. 

8 Odslej mi je pripravljena krona pravice, 
ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik; 
pa ne le meni, ampak tudi vsem, 
ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. 

PSALM 70 (8—9. 14—15ab. 16—17) 

O d p e v : Oznanjeval bom tvojo pravičnost. 

Moja usta so polna tvoje hvale, 
ves dan te slavijo. 
Ne zavrzi me na stare dni, 
ko mi pešajo moči, me ne zapusti! Odpev. 

Jaz pa bom vedno upal, 
vsak dan bom množil tvojo hvalo. 
Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost, 
ves dan tvojo pomoč. Odpev. 

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

is 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOGU JE LJUBA RADODARNOST UBOGIH 
Mr 12, 38—44. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
38 Tisti čas je govoril Jezus množicam o svojem nauku: 

»Varujte se pismoukov, ki radi hodijo v dolgih oblačilih 
in imajo radi pozdrave na trgih, 

39 prve sedeže v shodnicah in prva mesta pri gostijah; 
40 ki vdovam požirajo hiše, 

medtem ko hinavsko opravljajo dolge molitve; 
te bo zadela hujša obsodba.« 

41 In sedel je nasproti zakladnici in gledal, 
kako ljudje mečejo denar v zakladnico. 
Mnogo bogatih je veliko vrglo. 

42 Ko pa je prišla neka uboga vdova, 
je vrgla dva novčiča. 

43 In poklical je svoje učence ter jim rekel: 
»Resnično, povem vam: 
Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, 
kateri so metali v zakladnico. 

44 Vsi so namreč vrgli od tega, česar imajo v izobilju, 
ta pa je vrgla od svojega uboštva 
vse, kar je imela, vse svoje premoženje.« 
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Ponedeljek 10. navadnega tedna 

LETO I 

Berilo: PRINAŠAJMO LJUDEM B02JO TOLAŽBO 
2 Kor 1, 1—7. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
1 Pavel, apostol Jezusa Kristusa po božji volji, 
in brat Timotej božji cerkvi, ki je v Korintu, 
z vsemi svetimi, ki so po vsej Ahaji. 

2 Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, 
in Gospoda Jezusa Kristusa. 

3 Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, 

4 ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi, 
da moremo tudi mi tolažiti nje, ki so v kateri koli 

nadlogi, 
s tolažbo, s katero nas same Bog tolaži. 

5 Kakor je Kristusovo trpljenje v nas obilno, 
tako je namreč po Kristusu obilna tudi naša tolažba. 

6 Pa bodisi da smo stiskani, smo v vašo tolažbo in rešitev; 
bodisi da smo tolaženi, smo v vašo tolažbo, 
ki stori, da potrpežljivo nosite iste nadloge, 
ki jih tudi mi trpimo. 

7 In naše upanje za vas je trdno, 
ker vemo, da ste deležni tudi tolažbe, 
kakor ste deležni trpljenja. 

PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod. 

Slavil bom Gospoda vekomaj, 
njegova hvala bo vedno v mojih ustih. 
Z Gospodom naj se ponaša moja duša: 
naj slišijo ponižni in se veselijo. Odpev. D> 
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Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupno slavimo njegovo ime! 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal 
ter me otel vseh mojih strahov. Odpev. 

Glejte nanj, da se razveselite 
in da ne zardijo vaši obrazi! 
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. Odpev. 

Angel Gospodov šotori okoli teh, 
ki se ga boje, da jih otme. 
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod; 
blagor človeku, ki se k njemu zateka. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 229. 

LETO II 

Berilo: PREROK ELIJA JE BOŽJI SLUŽABNIK 
1 Kralj 17, 1—6. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
1 Prerok Elija iz mesta Tesbe v Galaadu je rekel kralju 

Ahabu: 
»Kakor resnično živi Gospod, Izraelov Bog, kateremu 

služim, 
ne bo ta leta ne rose ne dežja, razen na mojo besedo.« 

2 In prišla mu je Gospodova beseda: 
3 »Pojdi od tod, obrni se proti vzhodu 
in se skrij ob potoku Karitu, ki je vzhodno od Jordana! 

4 Pil boš iz potoka in krokarjem sem zapovedal, 
da te bodo tam hranili.« 

5 Šel je in storil po Gospodovi besedi; 
odšel je in bival ob potoku Karitu, vzhodno od Jordana. 

6 Krokarji so mu nosili kruha zjutraj in mesa zvečer, 
iz potoka pa je pil. 
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PSALM 120 (1—2. 3—4. 5—6. 7—8) 

0 d p e v : Pomaga nam Gospod, ki je naredil nebo in zemljo. 

Dvigam svoje oči h goram: 
odkod mi pride pomoč? 
Pomaga mi Gospod, 
ki je naredil nebo in zemljo. Odpev. 

Ne bo pustil, da bi ti spodrsnila noga, 
ne bo zadremal, kateri te varuje. 
Glej, ne zadremlje in ne zaspi, 
kateri varuje Izraela. Odpev. 

Gospod te varuje, 
Gospod je tvoja obramba ob tvoji desnici. 
Ne bo ti škodilo sonce podnevi, 
ne luna ponoči. Odpev. 

Gospod te bo varoval vsega hudega, 
varoval bo tvojo dušo. 
Gospod bo varoval tvoj odhod in prihod 
zdaj in vekomaj. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BLAGOR UBOGIM V DUHU 
Mt 5, 1—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 Ko je Jezus videl množice, je šel na goro 
in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. 

2 Začel jih je učiti: 
3 Blagor ubogim v duhu, 

zakaj njih je nebeško kraljestvo. 
4 Blagor krotkim, 

zakaj ti bodo deželo posedli. 
5 Blagor žalostnim, 
zakaj ti bodo potolaženi. 

6 Blagor lačnim in žejnim pravice, 
zakaj ti bodo nasičeni. [> 
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7 Blagor usmiljenim, 
zakaj ti bodo usmiljenje dosegli, 

8 Blagor čistim v srcu, 
zakaj ti bodo Boga gledali. 

'Blagor miroljubnim, 
zakaj ti bodo božji otroci. 

10 Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, 
zakaj njih je nebeško kraljestvo. 

11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali 
in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili: 

"veselite in radujte se, 
zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. 
Tako so namreč preganjali preroke, ki so bili pred vami. 

T o r e k 10. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO i 

Berilo: JEZUS POPOLNOMA SPOLNI OČETOVO VOLJO 
2 Kor 1, 18—22. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
18 Bog je zvest; naš govor do vas ni »da« in »ne« hkrati. 
"Kajti božji Sin, Jezus Kristus, 

ki smo ga med vami oznanili jaz in Silvan in Timotej, 
ni bil hkrati »da« in »ne«, marveč je večno »da«. 

20 Kolikor je namreč božjih obljub, so v njem »da«; 
zato tudi po njem rečemo »amen«, naš »da« v slavo Bogu. 

21 On, ki nas in vas potrjuje za Kristusa in nas je mazilil, 
22 je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat 

in v naša srca dal poroštvo Duha. 
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PSALM 118 (129—130. 131—132. 133.135) 

O d p e v : Gospod, dobrotljivo poglej na nas. 

Čudovite so tvoje odredbe, 
zato jih moja duša spolnjuje. 
Tvoje besede razsvetljujejo 
in učijo neizkušene. Odpev. 

Svoja usta odpiram in vdihavam, 
ko hrepenim po tvojih ukazih. 
Obrni se k meni in se me usmili, 
kakor ravnaš s tistimi, ki te ljubijo. Odpev. 

Vodi moje korake po svojih potih, 
naj ne gospoduje v meni nobena hudobija. 
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom, 
nauči me svojih zakonov! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 233. 

LETO II 

Berilo: BOG PO ELIJU VARUJE VDOVO LAKOTE 
1 Kralj 17, 7—16. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
7 Potok, ob katerem se je skrival prerok Elija, 

je čez nekaj časa usahnil, ker v deželi ni bilo dežja. 
8 Tedaj je Eliju prišla Gospodova beseda: 
9 »Vstani in pojdi v Sarepto pri Sidonu in tam ostani! 

Zapovedal sem tam neki vdovi, da te preživi.« 
"Vstal je torej in šel v Sarepto. 

Ko je prišel do mestnih vrat, 
glej, je bila tam vdova, ki je nabirala drva. 
Poklical jo je in rekel: 
»Prinesi mi, prosim, malo vode v vrču, da bom pil!« 

11 Ko je šla, da bi prinesla, je zaklical za njo: 
»Prinesi mi, prosim, tudi grižljaj kruha s seboj!« > 
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12 Odgovorila je: 
»Kakor resnično živi Gospod, tvoj Bog, nimam nič pečenega, 
ampak samo peščico moke v loncu in malo olja v vrču. 
Glej, naberem malo drv, 
da poj dem in to pripravim zase in za svojega sina, 
da bova jedla in potem umrla.« 

13 Elija ji je rekel: 
»Ne boj se! Pojdi in stori, kakor si rekla! 
Vendar naredi iz tega najprej kolaček meni in mi ga 

prinesi, 
sebi in svojemu sinu pa ga naredi potem! 

14 Kajti tako govori Gospod, Izraelov Bog: 
,Moka v loncu ne bo pošla 
in olja v vrču ne bo zmanjkalo 
do dneva, ko bo Gospod dal dežja na zemljo.'« 

15 Sla je in storila po Elijevi besedi. 
In imeli so jesti, ona, on in njena hiša, dolgo časa. 

16 Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo 
po Gospodovi besedi, ki jo je govoril po Eliju. 

PSALM 4 (2—3. 4—5. 7—8) 

O d p e v : Razjasni svoj obraz nad nami. 

Pravični Bog, usliši me, ko kličem, 
saj si mi v stiski pomagal; 
usmili se me in usliši mojo molitev! 
Ljudje, zakaj ste zakrknjeni in iščete laž? Odpev. 

Gospod me usliši, ko kličem k njemu. 
Trepetajte in nikar ne grešite, 
premislite v svojem srcu, 
na svojih ležiščih, in umolknite! Odpev. 

Mnogi govorijo: »Kdo nam da videti srečo?« 
Gospod, razjasni svoj obraz nad nami! 
Dal si mi v srce večje veselje, 
kakor ob času obilice žita in vina. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTJANI LUČ SVETA 
Mt 5, 13—16. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
13 Vi ste sol zemlje; 

če se pa sol spridi, s čim se bo solila? 
Ni za nič drugega več, kakor da se proč vrže 
in jo ljudje pohodijo. 

14 Vi ste luč sveta. 
Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. 

15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, 
marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. 

16 Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, 
da bodo videli vaša dobra dela 
in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. 

S r e d a 10. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: SMO SLUŽABNIKI NOVE ZAVEZE V DUHU 
2 Kor 3, 4—11. 
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
4 tako zaupanje imamo po Kristusu v Boga, 
5 ne kakor bi bili sami od sebe zmožni 

kaj misliti kakor iz sebe, 
marveč naša zmožnost je od Boga, 

6 ki nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze, 
ne črke, ampak Duha; kajti črka mori, Duh pa oživlja. [> 
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7 Ako je pa služba smrti, s črkami vdolbena v kamen, 
bila obdana s sijajem, 
tako da Izraelovi sinovi niso mogli Mojzesu pogledati 

v obličje 
zaradi sijaja na obličju, ki je bil minljiv, 

8 kako ne bo še bolj obdana s sijajem služba Duha? 
9 Če je že služba obsodbe v časti, 

je namreč še v veliko obilnejši časti služba pravičnosti. 
10 Pa saj glede na to oni sijaj 

zaradi tega izrednega sijaja ni sijaj. 
11 Če je namreč dano v sijaju, kar mineva, 

je veliko bolj v sijaju, kar ostaja. 

PSALM 98 (5. 6. 7. 8. 9) 
O d p e v : Svet si, Gospod, naš Bog. 

Poveličujte Gospoda, našega Boga, 
padite na tla pred njega, 
ker je svet. Odpev. 

Mojzes in Aron sta med njegovimi duhovniki, 
Samuel je med njimi, ki so ga klicali, 
klicali so Gospoda in jih je usliševal. Odpev. 

V oblačnem stebru jim je govoril; 
slišali so njegove ukaze, 
zapoved, katero jim je dal. Odpev. 

Gospod, naš Bog, ti si jih uslišal; 
o Bog, bil si jim milostljiv, 
vendar si kaznoval njihove pregrehe. Odpev. 

Poveličujte Gospoda, našega Boga, 
padite na tla na njegovi sveti gori: 
svet je Gospod, naš Bog! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 237. 
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LETO II 

Berilo: ELIJA PROSI USLIŠANJA, DA BI LJUDSTVO 
SPOZNALO PRAVEGA BOGA 

1 Kralj 18, 20—39. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
20 Kralj Ahab je sklical vse Izraelove sinove 

in zbral preroke na gori Karmel. 
21 Tedaj je stopil Elija pred vse ljudstvo in rekel: 

»Doklej boste omahovali na dve strani? 
Če je Jahve Bog, hodite za njim; 
če pa je Baal, hodite za tem!« 
A ljudstvo mu ni nič odgovorilo. 

22 Nato je Elija rekel ljudstvu: 
»Jaz sem ostal sam izmed Gospodovih prerokov, 
Baalovih prerokov pa je štiristo petdeset. 

23 Naj nam dajo dva vola. 
Ti naj si izberejo enega vola, 
ga razsekajo in položijo na drva, 
ognja pa naj ne podtikajo. 
Jaz bom pripravil drugega vola in ga položil na drva, 
ognja pa ne bom podtaknil. 

24 Kličite ime svojega boga, 
jaz pa bom klical Gospodovo ime! 
In bog, kateri bo odgovoril z ognjem, ta bodi Bog!« 
Odvrnilo je vse ljudstvo: »Prav je tako!« 

25 Elija je torej rekel Baalovim prerokom: 
»Izberite si enega vola in ga pripravite prvi, ker vas je več! 
Kličite ime svojega boga, ognja pa ne podtikajte!« 

26 Vzeli so vola, ki jim ga je bil prepustil, 
ga pripravili in klicali Baalovo ime od jutra do poldneva: 
»Baal, usliši nas!« 
A ni bilo glasu ne odgovora. 
Pri tem so poskakovali okoli oltarja, ki so ga bili naredili. > 
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" K o je bilo že poldne, jih je Elija zasmehoval: 
»Vpijte na ves glas! Saj je vendar bog! 
Morda se je zamislil, ali je zaposlen, ali je odpotoval; 
morda spi in se bo potem prebudil.« 

28 Vpili so torej na ves glas in so se, 
kakor je pri njih navada, 
zarezovali z noži in sulicami, da je tekla po njih kri. 

29 Ko je minilo poldne, 
so besneli do časa, ko se daruje večerna daritev. 
Toda ni bilo glasu ne odgovora ne uslišanja. 

30 Tedaj je Elija ukazal vsemu ljudstvu: 
»Pristopite k meni!« 
Ko je k njemu pristopilo vse ljudstvo, 
je popravil Gospodov oltar, ki je bil razdrt. 

31 Vzel je dvanajst kamnov po številu rodov Jakobovih sinov. 
(Njemu je bila prišla Gospodova beseda: »Izrael bodi tvoje 

ime!«) 
32 S kamni je napravil oltar v Gospodovem imenu 

in naredil okoli oltarja jarek, ki bi držal dve meri žita. 
33 Naložil je drva, razsekal vola in ga položil na drva. 
34 Nato je ukazal: »Napolnite štiri vrče z vodo 

in jo izlijte na žgalno daritev in na drva!« 
Potem je ukazal: »Storite to drugič!« 
Ko so storili drugič, je velel: »Storite še tretjič!« 

33 In storili so tretjič, tako da je voda tekla okoli oltarja. 
Tudi jarek je napolnil z vodo. 

36 Ob času, ko se daruje večerna daritev, 
je pristopil prerok Elija in govoril: 
»Gospod, Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, 
pokaži danes, da si ti Bog v Izraelu in jaz tvoj služabnik 
in da sem vse to storil po tvoji besedi! 

"Gospod, usliši me, 
da to ljudstvo spozna, da si ti, Gospod, Bog 
in da si ti spreobrnil njihova srca!« 
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38 Tedaj je padel Gospodov ogenj 
in použil žgalno daritev in drva, kamne in prst 
ter polizal vodo v jarku. 

39 Ko je vse ljudstvo to videlo, je padlo na obraz in govorilo: 
»Gospod je Bog! Gospod je Bog!« 

PSALM 15 (1—2a.5. 7—8. 11) 

O d p e v : Gospod, varuj nas, vate zaupamo. 

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! 
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod, 
delež moje dediščine in mojega keliha, 
ti vodiš mojo usodo.« Odpev. 

Slavim Gospoda, da mi svetuje, 
in celo ponoči me opominja moje srce. 
Vedno imam pred seboj Gospoda; 
ker je na moji desni, ne omahnem. Odpev. 

Pokazal mi boš pot življenja, 
polnost veselja pri sebi, 
večne radosti na svoji desnici, 
večne radosti na svoji desnici. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTUS DOPOLNJUJE BOŽJO ZAVEZO 
IN BOŽJE ZAPOVEDI 

Mt 5, 17—19. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
"Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; 

ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. 
"Kajti resnično, povem vam: 

Dokler ne prej de nebo in zemlja, 
ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, 
dokler se vse ne zgodi. > 
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19 Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi 
in bo tako ljudi učil, 
bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. 
Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, 
bo velik v nebeškem kraljestvu. 

Č e t r t e k 10. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: BOG RAZSVETLJUJE NAŠE SPOZNANJE 
2 Kor 3, 15—18; 4, 1. 3—6. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
15 do danes leži zagrinjalo na srcu Izraelovih sinov, 

kadar se bere Mojzesova postava. 
16 Ko pa se spreobrne h Gospodu, se zagrinjalo odvzame. 
"Gospod je Duh; kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda. 
18 Mi vsi pa z odgrnjenim obrazom 

kakor v ogledalu gledamo Gospodovo slavo 
in se tako v isto podobo spreminjamo iz sijaja v sijaj, 
kakor po Gospodovem Duhu. 

1 Ker imamo torej po usmiljenju, ki smo ga dosegli, 
tako službo, ne omagujemo. 

3 Če je pa naš evangelij res zakrit, 
je zakrit tistim, ki so na poti pogube, nevernikom, 

4 katerim je bog tega sveta zaslepil misli, 
da bi jim ne zasvetila luč evangelija o veličastvu Kristusa, 
ki je božja podoba. 

5 Ne oznanjamo namreč sebe, 
ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda, 
sebe pa kot vaše služabnike zaradi Jezusa. 
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'Bog, ki je rekel: Iz teme naj zasveti luč, 
je zasvetil tudi v naših srcih, 
da bi se svetilo spoznanje božjega veličastva 

na obrazu Jezusa Kristusa. 

PSALM 84 (9ab—10. 11—12. 13—14) 

O d p e v : Božje slave bo polna vsa zemlja. 

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

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

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

EVANGELIJ na str. 241. 

LETO II 
Berilo: KONEC SUŠE NA ELIJEVO MOLITEV 
1 Kralj 18, 41—46. 
Berilo iz prve knjige kraljev. 

41 Pod goro Karmel je prerok Elija rekel kralju Ahabu: 
»Stopi gor, jej in pij! Kajti že se sliši šumenje dežja!« 

42 In Ahab je šel jest in pit. 
Elija pa je stopil na vrh Karmela, se sklonil k zemlji 
in dal obraz med kolena. 

43 Potem je rekel svojemu služabniku: 
»Pojdi, poglej proti morju!« O 
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Šel je, pogledal in javil: »Nič ni!« 
Odgovoril je: »Vrni se sedemkrat tja!« 

44 Sedmič je javil: 
»Glej, oblaček vstaja iz morja, majhen kakor moška dlan!« 

Tedaj je Elija naročil služabniku: 
»Pojdi in povej Ahabu: 
,Zaprezi in se odpelji, da te dež ne ujame!'« 

45 Kot bi trenil so nebo zagrnili hudourni oblaki 
in se je ulila ploha. 
Ahab je sedel na voz in odrinil v Jezrael. 

46 Nad Elija pa je prišla Gospodova roka, 
opasal se je in tekel pred Ahabom do vhoda v Jezrael. 

PSALM 64 (10. 11. 12—13) 

O d p e v : Tebi gre naša hvala, o Bog. 

Obiskal si zemljo in jo obogatil. 
Božji potok se je napolnil z vodo, 
žito si nam pripravil. Odpev. 

Brazde si napojil in grude poravnal, 
jo z deževjem zrahljal, 
blagoslovil njeno brstje. Odpev. 

S svojo dobrotljivostjo si ovenčal leto, 
bujni so pašniki v puščavi, 
griči se opasujejo z radostjo. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: NIČ SLABEGA V SRCU ZOPER BRATA 
Mt 5, 20—26. 

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

20 Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in 
farizejev, 

ne pridete v nebeško kraljestvo. 
21 Slišali ste, da je bilo rečeno starim: 

,Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.' 
22 Jaz pa vam pravim: 

Vsak, kdor se jezi na svojega brata, 
zasluži, da pride pred sodbo; 
in kdor reče svojemu bratu ,tepec', 
zasluži, da pride pred veliki zbor; 
kdor pa reče ,norec', 
zasluži, da pride v peklenski ogenj. 

23 Če torej prineseš svoj dar k oltarju 
in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, 

24 pusti svoj dar tam pred oltarjem 
in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, 
in potem pridi in daruj svoj dar. 

25 Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, 
dokler si z njim še na poti, 
da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, 
ki bi te vrgel v ječo. 

26 Resnično, povem ti: 
Ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča. 

16 



242 10. navadni teden: petek 

P e t e k 10. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: JEZUSOVO VSTAJENJE POROŠTVO NAŠEGA 
VSTAJENJA 

2 Kor 4, 7—15. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
7 zaklad imamo v lončenih posodah, 

da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. 
8 V vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni; 

v zadregi smo, pa ne obupujemo; 
9 preganjajo nas, pa nismo zapuščeni; 

ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti; 
10 na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, 

da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem telesu. 
11 Vedno namreč nas, ki živimo, 

izdajajo v smrt zaradi Jezusa, 
da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem 

umrl j i vem telesu. 
"Zatorej v nas deluje smrt, v vas pa življenje. 

"Ker imamo prav tistega duha vere, kakor je pisano: 
»Veroval sem, zato sem govoril«, 
tudi mi verujemo, zato tudi govorimo, 

"vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, 
tudi nas z Jezusom obudil 
ter obenem z vami predse postavil. 

15 Vse je namreč zaradi vas, 
da bi se milost po večji množici pomnožila 
in dala še obilnejšo zahvalo v božjo slavo. 
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PSALM 115 (10—11. 15—16. 17—18) 

O d p e v : Gospod, tebe bom hvalil. 

ali: Aleluja. 

Zaupal sem, tudi ko sem rekel: »Zelo sem stiskan«. 
V svojem strahu sem rekel: 
»Vsak človek je varljiv!« 
Kako naj povrnem Gospodu, kar mi je dobrega storil? Odpev. 

Dragocena je v Gospodovih očeh 
smrt njegovih svetih. 
O Gospod, tvoj hlapec sem, 
tvoj hlapec, sin tvoje dekle. Odpev. 

Daroval ti bom hvalno daritev 
in bom klical Gospodovo ime. 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 245. 

Berilo: BOG SE SKLENE RAZODETI ELIJU 
1 Kralj 19, 9a. 11—16. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
'Tiste dni je prišel Elija do božje gore Horeb 
in je prebival v votlini. 
Glej, prišla mu je Gospodova beseda. 
Gospod mu je rekel: 

11 »Pojdi ven in se ustopi na gori pred Gospoda!« 
In glej, Gospod je šel mimo. 
Strašen in silen veter, ki cepi gore in lomi skale, 
je bil pred Gospodom. 
Gospod ni bil v vetru. 
Za vetrom je bil potres. 
Gospod ni bil v potresu. 

12 In za potresom ogenj. 
A Gospod ni bil v ognju. 

LETO II 

O 

16* 
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In za ognjem tiho, lahno šumljanje. 
13 Ko je Elija to slišal, si je zagrnil obraz s svojim plaščem, 

šel ven ter se ustopil ob vhodu v votlino. 
In glej, nagovoril ga je glas in ga vprašal: 
»Kaj delaš tu, Elija?« 

"Odgovoril je: 
»Vneto sem gorel za Gospoda, Boga nad vojskami; 
kajti Izraelci so zapustili tvojo zavezo, 
razdrli tvoje oltarje 
in z mečem pomorili tvoje preroke. 
Jaz sam sem ostal, a tudi meni strežejo po življenju.« 

"Gospod mu je odvrnil: 
»Pojdi, vrni se na svojo pot po puščavi v Damask! 
Ko prideš tja, mazili Hazaela za kralja nad Aramom, 

16 Namsijevega sina Jehuja mazili za kralja nad Izraelom 
in Safatovega sina Elizeja mazili za preroka namesto sebe!« 

PSALM 26 (7—8. 9. 13—14) 

O d p e v : Tebe iščem, Gospod. 

Sliši, o Gospod, moj glas, ko kličem; 
usmili se me in usliši me! 
Tebi govori moje srce, moje obličje tebe išče; 
tvoj obraz iščem, Gospod. Odpev. 

Ne skrivaj pred menoj svojega obraza, 
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca; 
ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi, 
ne zapusti me, Bog, moj rešitelj! Odpev. 

Verujem, da bom užival Gospodove dobrote 
v deželi živih. 
Upaj v Gospoda, bodi pogumen, 
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: NEČISTA ŽELJA JE 2E GREH 
Mt 5, 27—32. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
"Slišali ste, da je bilo rečeno: ,Ne prešuštvuj'. 
28 Jaz pa vam pravim: 

Vsak, kdor gleda žensko, da jo poželi, 
je že prešuštvoval z njo v svojem srcu. 

29 Ako te tvoje desno oko pohujšuje, 
ga izderi in vrzi od sebe; 
zakaj bolje je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, 
kakor da bi bilo celo telo vrženo v pekel. 

30 In ako te tvoja desna roka pohujšuje, 
jo odsekaj in vrzi od sebe; 
zakaj bolje je zate, da je izgubljen eden tvojih udov, 
kakor da bi prišlo celo telo v pekel. 

31 Rečeno je bilo: 
,Kdor se loči od svoje žene, naj ji da ločitveni list.' 

32 Jaz pa vam pravim: 
Vsak, kdor se od svoje žene loči 
— razen če se zaradi nečistovanja — 
je kriv, da ona prešuštvuje; 
in kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje. 
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S o b o t a 10. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: NEBEŠKI OCE NALOŽI KRISTUSU TEŽO NAŠIH 
GREHOV 

2 Kor 5, 14—21. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

"Kristusova ljubezen nas vnema, 
ker smo prišli do sodbe, 
da so vsi umrli, če je eden umrl za vse, 

15 in za vse je Kristus umrl, 
da bi tisti, ki živijo, ne živeli več sami sebi, 
ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. 

16 Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. 
In če smo po mesu poznali Kristusa, 
ga pa zdaj tako več ne poznamo. 

"Ako je torej kdo v Kristusu, je nova stvar: 
Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. 

"Vse pa je od Boga, 
ki nas je po Kristusu s seboj spravil 
in nam dal službo sprave; 

"zakaj Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu s tem, 
da jim njih grehov ni prisojal 
in da je ustanovil med nami nauk sprave. 

20 Namesto Kristusa smo poslani, 
kakor da Bog opominja po nas. 
Prosimo v imenu Kristusa: 
Spravite se z Bogom! 

21 Njega, ki ni poznal greha, 
je za nas storil nosilca greha, 
da bi mi po njem postali božja pravičnost. 
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PSALM 102 (1—2. 3—4. 8—9. 11—12) 

O d p e v : Usmiljen In milostljiv je Gospod. 

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

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

Usmiljen in milostljiv je Gospod, 
potrpežljiv in zelo milosrčen; 
ne vojskuje se vedno, 
ne jezi se na veke. Odpev. 

Kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako vse presega njegova milosrčnost. 
Kakor daleč je vzhod od zahoda, 
tako daleč od nas vrže naše pregrehe. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 248. 

LETO II 
Berilo: ELIZEJ POSTANE ELIJEV SLUŽABNIK 
1 Kralj 19, 19—21. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 

"Tedaj je prerok Elija odšel z gore 
in našel Safatovega sina Elizeja, ko je oral. 
Pred seboj je imel dvanajst jarmov volov 
in bil sam pri dvanajstem. 
Elija je stopil k njemu in vrgel nanj svoj plašč. 

^Elizej je popustil vole, hitel za Elijem in rekel: 
»Prosim, naj se še poslovim od očeta in matere, 
potem pojdem za teboj!« 
Odgovoril mu je: 
»Pojdi, vrni se! Kaj imam s teboj še opraviti?« O 
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21 Tedaj je Elizej odšel od njega zopet nazaj, 
vzel dva vola in ju zaklal. 
Z volovsko opremo je skuhal njuno meso 
in ga dal ljudem jesti. 
Nato je vstal, šel za Elijem 
in postal njegov služabnik. 

PSALM 15 (1—2a.5. 7—8. 9—10. 11) 

O d p e v : Gospod, ti si delež moje dediščine. 

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam! 
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod, 
delež moje dediščine in mojega keliha, 
ti vodiš mojo usodo.« Odpev. 

Slavim Gospoda, da mi svetuje, 
in celo ponoči me opominja moje srce. 
Vedno imam pred seboj Gospoda; 
ker je na moji desni, ne omahnem. Odpev. 

Veseli se moje srce in raduje moja duša; 
tudi moje telo bo varno počivalo. 
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, 
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Odpev. 

Pokazal mi boš pot življenja, 
polnost veselja pri sebi, 
večne radosti na svoji desnici, 
večne radosti na svoji desnici. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS SVARI PRED PRISEGANJEM 
Mt 5, 33—37. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
33 Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: 

,Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu prisegel.' 
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34 Jaz vam pa pravim: 

Sploh ne prisegajte: 
ne pri nebu, ker je božji prestol; 

35 ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog; 
ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. 

36 Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, 
ker ne moreš ne enega lasu napraviti belega ali črnega. 

"Bodi pa vaš govor: Da, da; ne, ne; 
kar je več kot to, je od hudega. 

Ponedeljek 11. n a v a d n e g a tedna 

LETO I 

Berilo: BODIMO BOŽJI SLUŽABNIKI V DEJANJU 
2 Kor 6, 1—10. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

1 kot sodelavci vas opominjamo, 
da božje milosti ne prejemajte nepridoma. 

2 Pravi namreč: 
»Ob času milosti sem te uslišal 
in na dan rešitve sem ti pomagal.« 
Glejte, zdaj je čas milosti, 
glejte, zdaj je dan rešitve! 

3 V ničemer ne dajemo nobenega pohujšanja, 
da se naša služba ne bi grajala, 

4 marveč se v vsem skazujemo kot božji služabniki 
v veliki potrpežljivosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah, 

s v ranah, v ječah, pri uporih, v trudih, v prečutih nočeh, 
v postih; 

6 s čistostjo, z znanjem, s prizanesljivostjo, s prijaznostjo, 
s Svetim Duhom, z nehlinjeno ljubeznijo; > 
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7 z oznanjevanjem resnice, z božjo močjo; 
z orožjem pravice v desni in levi; 

8 v časti in nečasti, pri slabem in dobrem glasu; 
kakor zapeljivci in vendar resnični, 

9 kakor nepoznani in vendar znani, 
kakor umirajoči in, glejte, živimo, 
kakor stepeni in vendar ne usmrčeni; 

10 kakor žalostni, pa vedno veseli, 
kakor ubogi, pa vendar mnoge bogatimo, 
kakor bi nič ne imeli in vendar imamo vse. 

PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4) 

O d p e v : Gospod je naznanil svojo zmago. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. Odpev. 

Gospod je naznanil svojo zmago, 
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost. 
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. Odpev. 

Vsa zemlja je videla 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 253. 
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LETO II 
Berilo: ZLORABA OBLASTI POVZROČI UMOR 

NEDOLŽNEGA 
1 Kralj 21, 1—16. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
1 Nabot iz Jezraela je imel vinograd 
poleg palače Ahaba, kralja v Samariji. 

2Ahab je rekel Nabotu: 
»Daj mi svoj vinograd, da mi bo za zelnik, 
ker je tik moje hiše! Dam ti zanj boljši vinograd. 
Če pa ti je bolj všeč, ti ga plačam v denarju.« 

3 Nabot pa je odgovoril Ahabu: 
»Gospod me varuj tega, da bi ti dal dediščino svojih očetov!« 

4 In Ahab je prišel v svojo palačo zlovoljen in srdit 
zaradi odgovora, ki mu ga je dal Nabot. 
Legel je na posteljo, obrnil obraz v stran in ni hotel jesti. 

5 Prišla pa je k njemu njegova žena Jezabela in ga vprašala: 
»Zakaj si tako zlovoljen in nočeš jesti?« 

'Odgovoril ji je: 
»Govoril sem z Nabotom, pa mi je odgovoril: 
,Ne dam ti svojega vinograda.'« 

'Njegova žena Jezabela mu je rekla: 
»Saj vendar ti kraljuješ nad Izraelom! 
Vstani, jej in bodi dobre volje! 
Jaz ti bom dala Nabotov vinograd.« 

8 Napisala je v Ahabovem imenu pisma, 
jih zapečatila z njegovim pečatom 
in pisma poslala starešinam in plemenitim, 
ki so prebivali z Nabotom v njegovem mestu. 

9 V pismih pa je napisala: 
»Razglasite post in posadite Nabota ljudstvu na čelo! 

"Njemu nasproti pa posadite dva ničvredna moža, 
da bosta pričala zoper njega: !> 
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»Preklinjal si Boga in kralja!' 
potem ga odpeljite ven in posujte s kamenjem, da bo umrl!« 

"Možje Nabotovega mesta, starešine in plemeniti, 
ki so prebivali v njegovem mestu, 
so storili, kakor jim je bila naročila Jezabela 
in kakor je bilo zapisano v pismih, ki jim jih je poslala. 

12 Razglasili so post in posadili Nabota ljudstvu na čelo. 
13 Nato sta prišla dva ničvredna moža in sedla njemu nasproti. 

Pred ljudstvom sta ta dva pričala zoper Nabota: 
»Nabot je preklinjal Boga in kralja!« 
In odpeljali so ga iz mesta in posuli s kamenjem, da je 

umrl. 
"Jezabeli pa so poslali sporočilo: 

»Nabot je s kamenjem posut in mrtev.« 
15 Ko je Jezabela slišala, da je Nabot s kamenjem posut in 

mrtev, 
je rekla Ahabu: 
»Vstani, vzemi v last vinograd Nabota iz Jezraela, 
ki ti ga za denar ni hotel dati! 
Kajti Nabot ni več živ, ampak je mrtev.« 

"Ko je Ahab slišal, da je Nabot mrtev, 
je vstal in šel v Nabotov vinograd, da bi ga vzel v last. 

PSALM 5 (2—3. 5—6. 7) 

O d p e v : Gospod, poslušaj moje vzdihovanje. 

Gospod, poslušaj moje vzdihovanje, 
prisluhni glasu moje molitve, 
moj kralj in moj Bog! Odpev. 

Saj ti nisi Bog, ki mu je všeč krivica, 
hudobnež se pri tebi ne zadržuje 
in brezbožni ne obstanejo pred teboj. Odpev. 

Sovražiš vse, ki delajo krivico; 
pogubljaš vse, ki lažnivo govorijo; 
zvijačni ljudje se ti studijo, Gospod. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426-^28. 

Evangelij: JEZUS UČI, NAJ HUDO VRAČAMO Z DOBROTO 
Mt 5, 38-^*2. 

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

i8 Slišali ste, da je bilo rečeno: 
,Oko za oko in zob za zob/ 

39 Jaz pa vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte; 
marveč, ako te kdo bije po desnem licu, 
mu nastavi še drugo; 

40 in kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti vzeti suknjo, 
mu pusti še plašč; 

41 in kdor te prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. 
42 Kdor te prosi, mu daj; 

in kdor si hoče od tebe sposoditi, 
se ne obračaj od njega. 

T o r e k 11. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: KRISTUS JE ZARADI NAS POSTAL UBOG 
2 Kor 8, 1—9. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
1 Naznanjamo vam, bratje, 

o božji milosti, dani cerkvam v Makedoniji, 
2 da je v mnogih stiskah, ki so jih skusili, 

obilica njih veselja in globočina njih uboštva 
obrodila preobilno bogastvo njih radodarnosti; 

3 kajti po svojih močeh pričam, da, preko svojih moči 
so dajali iz lastnega nagiba 

4 in so z mnogimi prošnjami nas prosili milosti, O 
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da bi se smeli udeleževati podpiranja svetih; 
5 in ne le, kakor smo upali, 

ampak dali so sami sebe najprej Gospodu, 
nato pa po božji volji nam. 

"Zato smo naprosili Tita, naj bi pri vas, kakor je prej začel, 
tako tudi dovršil še to dobro delo. 

7 Kakor se v vsem odlikujete: 
v veri in nauku in spoznanju in vsakršni gorečnosti 
in ljubezni, ki smo jo v vas zbudili, 
glejte, da se boste odlikovali tudi v radodarnosti. 

8 Ne pravim tega, kakor bi vam ukazoval, 
marveč ker bi rad po gorečnosti drugih 
preskusil tudi pristnost vaše ljubezni. 

9 Saj poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
kako je zaradi vas postal ubog, dasi je bil bogat, 
da bi po njegovem uboštvu vi obogateli. 

PSALM 145 (2. 7. 8—9a) 

O d p e v : Hvali, moja duša, Gospoda! 

ali: Aleluja. 

Hvali, moja duša, Gospoda! 
Hvalil bom Gospoda vse življenje, 
prepeval bom svojemu Bogu, 
dokler bom živel. Odpev. 

Gospod je vekomaj zvest, 
vrača pravico stiskanim, 
deli kruha lačnim. 
Gospod oprošča jetnike. Odpev. 

Gospod odpira slepim oči, 
Gospod dviga potrte, 
Gospod ljubi pravične, 
Gospod varuje tujce. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 256. 
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LETO II 

Berilo: ZAPELJEVANJE V GREH KLIČE NASE KAZEN 
1 Kralj 21, 17—29. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
17 Po Nabotovi smrti je prišla Gospodova beseda preroku 

Eliju: 
18 »Vstani, pojdi naproti Ahabu, 

Izraelovemu kralju v Samariji! 
Glej, v Nabotovem vinogradu je, 
kamor je šel, da bi ga vzel v last. 

19 Reci mu: Tako govori Gospod: 
.Zagrešil si umor in še podedoval! 
Zato govori Gospod: Na mestu, kjer so psi lizali 

Nabotovo kri, 
bodo psi lizali tudi tvojo kri.'« 

20Ahab je rekel Eliju: 
»Si me našel, moj sovražnik?« 
Odgovoril je: »Našel. Ker si se zavrgel, 
da si storil, kar je hudo v Gospodovih očeh, 

21 glej, spravil bom nesrečo nadte in te pometel 
in iztrebil iz Ahabovega roda vse moške, 
sužnje in svobodne v Izraelu, 

22 ker si razdražil mojo jezo in Izraela zapeljal v greh. 
23 Tudi o Jezabeli je govoril Gospod: 

,Psi bodo snedli Jezabelo na Jezraelskem polju.' 
24 Kdor izmed Ahabovega roda bo umrl v mestu, 

ga bodo žrli psi, 
kdor pa bo umrl na polju, ga bodo žrle ptice pod nebom.« 

25 Res ni bilo nikogar, ki bi se kakor Ahab zavrgel, 
da bi delal, kar je hudo v Gospodovih očeh, 
ker ga je zapeljala njegova žena Jezabela. 

26 Silno se je ognusil s tem, da je častil malike, 
prav kakor so delali Amorejci, 
ki jih je Gospod iztrebil pred Izraelovimi sinovi. [> 
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27 Ko je Ahab slišal te besede, si je pretrgal oblačila, 
si nadel na život raševino in se postil, 
spal v raševini in hodil potrt. 

28 Tedaj je prišla Eliju Gospodova beseda: 
29 »Ali si videl, kako se je Ahab ponižal pred menoj ? 

Ker se je ponižal pred menoj, 
ne bom poslal nesreče v njegovih dneh; 
v dneh njegovega sina bom poslal nesrečo nad njegovo 

hišo.« 

PSALM 50 (3—4. 5—6a. 11.16) 

O d p e v : Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! Odpev. 

Svojo pregreho spoznavam 
in moj greh mi je vedno pred očmi. 
Zoper tebe samega sem grešil 
in, kar je zlo pred teboj, sem storil. Odpev. 

Obrni svoj obraz od mojih grehov 
in vse moje krivde izbriši! 
Reši me kazni za prelito kri, moj Zveličar, 
moj jezik naj se raduje tvoje pravičnosti! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS UCI LJUBITI SOVRAŽNIKE 
Mt 5, 43—48. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
43 Slišali ste, da je bilo rečeno: 

,Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.' 
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44 Jaz pa vam pravim: 
Ljubite svoje sovražnike 
in molite za tiste, ki vas preganjajo, 

45 da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih; 
zakaj on veleva svojemu soncu, 
da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi 
ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. 

46 Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, 
kakšno zaslužen je imate? 
Ali ne delajo tega tudi cestninarji? 

47 In če pozdravljate le svoje brate, 
kaj delate posebnega? 
Ali ne delajo tega tudi pogani? 

48 Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. 

S r e d a 11. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: VESELI DARUJMO BOGU 
2 Kor 9, 6—11. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, pomnite: 
6 Kdor pičlo seje, bo tudi pičlo žel; 

in kdor obilno seje, bo tudi obilno žel. 
7 Vsak, kakor je v srcu namenil, 

ne z žalostjo ali po sili; 
zakaj veselega dar it elj a Bog ljubi. 

8 More pa vam Bog vsako milost podeliti v obilni meri, 
da boste imeli vedno vsega dovolj 

9 in vam bo še obilo ostajalo 
za vsako dobro delo, kakor je pisano: 
»Razdelil je, dal ubogim, 
njegova pravičnost ostane vekomaj.« 
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10 Oni, ki daje sejavcu seme in kruha za živež, 
pa bo dal in pomnožil vaše seme 
ter povečal sadove vaše pravičnosti, 

11 da boste v vsem bogateli za vsako radodarnost; 
ta namreč po nas pripravlja Bogu zahvalo. 

PSALM 111 (1—2. 3—4. 9) 

O d p e v : Blagor človeku, ki se boji Gospoda. 

ali: Aleluja. 

Blagor mu, kdor se boji Gospoda, 
kdor se njegovih zapovedi res veseli. 
Njegov zarod bo v deželi mogočen; 
rod pravičnih bo blagoslovljen. Odpev. 

Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši 
in njegova darežljivost vedno ostane. 
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim, 
milostljiv in usmiljen in pravičen. Odpev. 

Deli in daje ubogim, 
njegova darežljivost traja vedno, 
njegova moč se dviga v časti; 
grešnik to vidi in se jezi. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 260. 

LETO II 
Berilo: BOG VZAME ELIJA V NEBO 
2 Kralj 2, 1. 6—14. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 

'Preden je Gospod v viharju vzdignil Elija v nebo, 
je šel Elija z Elizejem iz Galgale. 

6 Ko sta prišla v Jeriho, je Elija rekel Elizeju: 
»Ostani tu, prosim! Gospod me pošilja k Jordanu.« 
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Elizej je odgovoril: 
»Kakor resnično živi Gospod in živiš ti, ne zapustim te!« 
Šla sta torej obadva. 

7 Tudi petdeset prerokovih učencev je šlo; 
ustavili so se nedaleč od tam, 
onadva pa sta obstala pri Jordanu. 

8 Elija je vzel svoj plašč, 
ga zvil in udaril z njim po vodi. 
Razdelila se je na dvoje in oba sta šla po suhem čez. 

9 Ko sta prišla čez, je Elija rekel Elizeju: 
»Prdsi, kaj naj ti storim, preden bom vzet od tebe!« 
Elizej je odgovoril: 
»Prosim, da bi bila v meni dva deleža tvojega duha.« 

"Odvrnil je: 
»Težke reči prosiš. Če me boš videl, ko bom vzet od tebe, 
se ti bo tako zgodilo; če pa ne, se ne bo zgodilo.« 

11 Ko sta šla dalje in se grede pogovarjala, 
glej, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji 
ter so ju ločili. 
In Elija je šel v viharju proti nebu. 

12 Ko je Elizej to videl, je klical: 
»Moj oče, moj oče! Izraelov voz in njegovi konjeniki!« 
Ko ga ni več videl, je prijel svoja oblačila 
in jih pretrgal na dvoje. 

"Potem je vzel Elijev plašč, ki je bil z njega zdrknil, 
se vrnil ter obstal na jordanskem bregu. 

" I n z Elijevim plaščem je udaril po vodi in rekel: 
»Kje je zdaj Gospod, Elijev Bog?« 
Ko je udaril po vodi, se je razdelila na dvoje 
in Elizej je šel čez. 

17* 
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PSALM 30 (20. 21. 24) 

O d p e v : Neomajno zaupajmo v Gospoda. 

Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, 
ki si jo prihranil njim, ki se te boje, 
ki jo skazuješ njim, ki se k tebi zatekajo, 
vpričo vsega ljudstva. Odpev. 

Varuješ jih z varstvom svojega obličja 
pred zaroto tujih mož, 
jih skrivaš v šotoru 
pred prepirljivimi jeziki. Odpev. 

Ljubite Gospoda, vsi njegovi sveti! 
Gospod varuje zveste, 
obilno pa kaznuje tiste, 
ki ravnajo objestno. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOG POVRNE SKRITA DOBRA DELA 
Mt 6, 1—6. 16—18. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
1 Glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, 
da bi vas oni videli; 
sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih. 

2 Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, 
kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, 
da bi jih ljudje hvalili. 
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. 

3 Kadar pa ti daješ miloščino, 
naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica, 

4 da bo tvoja miloščina na skrivnem; 
in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 

5 Kadar molite, ne bodite kakor hinavci; 
ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in uličnih vogalih, 
da se pokažejo ljudem. 
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Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. 
6 Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata 

in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. 
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 

" K a d a r se postite, ne bodite kakor čmerni hinavci; 
grdijo si namreč obraze, 
da bi ljudem pokazali, da se postijo. 
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. 

" K a d a r se pa ti postiš, 
pomazili svojo glavo in si umi j obraz, 

18 da ne pokažeš ljudem, da se postiš, 
ampak svojemu Očetu, ki je na skrivnem. 
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 

Č e t r t e k 11. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: EVANGELIJA NE OZNANJAJMO 

ZARADI PLAČILA 
2 Kor 11, 1—11. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
1 o, da bi prenesli malo moje nespameti! 
Pa saj me tudi prenašate. 

2 Ljubosumen sem namreč na vas z božjo ljubosumnostjo; 
kajti enemu možu sem vas zaročil, 
da vas privedem h Kristusu kot čisto devico. 

3 Bojim se pa, da bi se, kakor je kača preslepila Evo 
s svojo zvijačo, 

morda tudi vaše misli spačile in oddaljile 
od preproste vdanosti do Kristusa. [> 
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4 Če namreč kdo pride in oznanja drugega Kristusa, 
ki ga mi nismo oznanili, 
ali prejemate drugega duha, ki ga niste prejeli, 
ali drug evangelij, ki ga niste prejeli, 
ga kar lepo prenašate! 

5 Mislim namreč, da nič ne zaostajam za .velikimi' apostoli. 
' P a čeprav sem nevešč v govoru, vendar nisem v znanju; 

to smo vam pokazali v vsakem pogledu v vseh rečeh. 
7 Ali sem storil greh, ko sem se poniževal, 
da bi se vi povišali, 
ker sem vam brezplačno oznanjal božji evangelij? 

'Druge cerkve sem oropal, ko sem vzel plačilo, 
da sem vam služil. 

9 In ko sem bil pri vas in trpel pomanjkanje, 
nisem bil nikomur nadležen. 
Kar mi je namreč manjkalo, 
so doložili bratje, ki so prišli iz Makedonije, 
in tako sem se v vsem varoval in se bom varoval, 
da bi vam ne bil nadležen. 

"Kakor gotovo je v meni Kristusova resnica, 
ta hvala o meni ne bo umolknila v ahajskih pokrajinah. 

"Zakaj? Ker vas morda ne ljubim? Bog ve. 

PSALM 110 (1—2. 3—4. 7—8) 
O d p e v : Gospod, ti si zvest in pravičen. 

ali: Aleluja. 

Slavil bom Gospoda z vsem srcem 
v zboru pravičnih in na shodu. 
Velika so Gospodova dela, 
občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo. Odpev. 

Njegovo delo je veličastno in sijajno, 
njegova pravičnost ostane na veke. 
Ohranil je spomin na svoja čudovita dela, 
Gospod je usmiljen in milostljiv. Odpev. 
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Dela njegovih rok so zvesta in pravična, 
vse njegove zapovedi so trdne, 
postavljene za vek in vekomaj, 
izpolnjene zvesto in pravično. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 265. 

- LETO II 
Berilo: SLAVOSPEV ELIJU IN ELIZEJU 
Sir 48, 1—14. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Tedaj je vstal prerok Elija kakor ogenj 

in njegova beseda je bila kakor goreča peč. 
2 On je spravil lakoto nad Izraelce 

in s svojo gorečnostjo zmanjšal njih število. 
3 Z Gospodovo besedo je zaprl nebo 

in storil, da je trikrat padel ogenj z neba. 
4 Kako častitljiv si bil, Elija! 

Kdo je tebi enak in se more ponašati? 
5 Ti si umrlega obudil od smrti in iz podzemlja, 

po besedi Najvišjega. 
6 Ti si pahnil kralje v jamo 

in ugledne z njih ležišča. 
7 Na Sinaju si slišal kazenske grožnje 

in na Horebu maščevalne razsodbe. 
8Mazilil si kralje za kaznovalce, 

preroka za svojega naslednika. 
9 V ognjenem viharju si bil vzet, 

na vozu z ognjenimi konji. 
10 O tebi je pisano, da si bil pripravljen za določen čas, 

da utolažiš jezo, preden se vname, 
da nagneš srce očetov k sinovom 
in vzpostaviš Jakobove rodove. 

11 Blažen, ki te vidi in umrje, 
in blažen si ti, ker še živiš! > 
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12 Elija je bil v viharju umaknjen 
in Elizej je bil napolnjen z njegovim duhom. 
Dvakrat toliko čudežev je naredil, 
čudeži so bile vse besede njegovih ust. 
V svojem življenju se ni nikogar bal 
in nihče ni imel oblasti nad njegovim duhom. 

13 Nobena reč ni bila zanj nemogoča 
in še iz groba je delovalo njegovo telo kot prerok. 

" V svojem življenju je delal čudeže 
in po svoji smrti čudovita dela. 

PSALM 96 (1—2. 3—4. 5—6. 7) 

O d p e v : Veselite se, pravični, v Gospodu. 

Gospod je kralj: zemlja naj se raduje, 
veselijo naj se mnogi otoki. 
Oblak in tema ga obdajata, 
pravica je temelj njegovega prestola. Odpev. 

Ogenj gre pred Gospodom 
in požira vse njegove sovražnike. 
Njegovi bliski razsvetljujejo svet, 
zemlja to vidi in se trese. Odpev. 

Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek, 
pred gospodarjem vesoljne zemlje. 
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost 
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Odpev. 

Osramočeni so vsi, ki častijo podobe, 
ki se ponašajo z maliki, 
pred njim padajo v prah vsi bogovi. 
Gospod, ti si vzvišen nad vso zemljo. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS UCI MOLITI 
Mt 6, 7—15. 

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

7 Pri molitvi ne blebetajte kakor pogani; 
mislijo namreč, da bodo uslišani zaradi svojih mnogih besed. 

8 Ne postanite jim podobni, 
vaš Oče namreč ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. 

'Takole torej molite: 

Oče naš, ki si v nebesih, 
posvečeno bodi tvoje ime; 

10 pridi tvoje kraljestvo; 
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

11 Daj nam danes naš vsakdanji kruh; 
12 in odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom; 
13 in ne vpelji nas v skušnjavo; temveč reši nas hudega. 
14 Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, 

bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. 
15 Če pa ne odpustite ljudem, 

tudi vaš Oče vam ne bo odpustil vaših grehov. 
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P e t e k 11. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: PAVLOV TRUD IN SKRB ZA CERKEV 
2 Kor 11, 18. 21b—30. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

18 ker se mnogi hvalijo (po mesu), 
se bom še jaz hvalil. 

21V Čemer si pa kdo kaj upa — v nespameti govorim, 
si upam tudi jaz: 

22 So Hebrejci? Jaz sem tudi. 
So Izraelci? Jaz tudi. 
So Abrahamovi potomci? Jaz tudi. 

23 So Kristusovi služabniki? — V nespameti govorim — 
jaz še bolj: 

s trudi čez mero, z ječo čez mero, z ranami v izobilju, 
pogostoma v smrtni nevarnosti. 

24 Od Judov sem petkrat dobil po devet in trideset udarcev, 
25 trikrat sem bil tepen, enkrat kamnan, 

trikrat se je z menoj razbila ladja, 
eno noč in en dan sem prebil na odprtem morju. 

26 Mnogokrat sem bil na potih, v nevarnostih na rekah, 
v nevarnostih pred razbojniki, v nevarnostih pred rojaki, 
v nevarnostih pred neverniki, 
v nevarnostih v mestu, v nevarnostih v samoti, 
v nevarnostih na morju, v nevarnostih pred lažnivimi brati; 

" v trudu in naporu, v pogostnem bedenju, 
v lakoti in žeji, v pogostnih postih, v mrazu in nagoti. 

28 Vrh tega še vsakdanji opravki, skrb za vse cerkve. 
29 Kdo je slaboten in bi jaz ne bil slaboten? 

Kdo se pohujšuje in bi mene ne peklo? 
30 Če se je treba hvaliti, 

se bom hvalil s svojimi slabostmi. 
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PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7) 

O d p e v : Gospod bo rešil pravične. 

Slavil bom Gospoda vekomaj, 
njegova hvala bo vedno v mojih ustih. 
Z Gospodom naj se ponaša moja duša: 
naj slišijo ponižni in se veselijo. Odpev. 

Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupno slavimo njegovo ime! 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal 
ter me otel vseh mojih strahov. Odpev. 

Glejte nanj, da se razveselite 
in da ne zardijo vaši obrazi! 
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 270. 

LETO II 
Berilo: JOASA MAZILIJO ZA KRALJA 
2 Kralj 11, 1-4. 9—18. 20a. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 
1 Ko je Ohozijeva mati Atalija videla, da je njen sin mrtev, 
je sklenila uničiti vse kraljeve potomce. 

2 Toda Josaba, hči kralja Jorama in Ohozijeva sestra, 
je vzela Ohozijevega sina Joasa, 
ga skrivaj odstranila izmed kraljevih sinov, 
ko so jih morili, 
in ga spravila z njegovo dojiljo vred v spalnico. 
Tako so ga skrili pred Atalijo, da ni bil umorjen. 

3 Ostal je pri njej šest let skrit v Gospodovi hiši, 
Atalija pa je kraljevala nad deželo. 

4 V sedmem letu pa je dal duhovnik Jdjada 
poklicati stotnike vojakov in stražarjev. > 
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Peljal jih je k sebi v Gospodovo hišo, 
sklenil z njimi zavezo, jih zaprisegel 
in j im pokazal kraljevega sina. 

9 Stotniki so storili povsem tako, 
kakor je naročil duhovnik Jojada. 
Vsak je vzel svoje može, 
tiste, ki so v soboto prihajali, 
in tiste, ki so v soboto odhajali, 
in prišel k duhovniku Jojadu. 

10 Duhovnik je dal stotnikom sulice in ščite kralja Davida, 
ki so bili v Gospodovi hiši. 

" Ko so se stražarji, vsak z orožjem v roki, 
postavili od južne strani templja do severne strani 
med oltar in tempelj okoli kralja, 

12 je pripeljal kraljevega sina 
in mu nadel načelek in zapestnice. 
Tako so ga napravili za kralja, ga mazilih, 
nato ploskali z rokami in vzklikali: »Živel kralj!« 

13 Ko je Atalija slišala vzklikanje stražarjev in ljudstva, 
je prišla k ljudstvu v Gospodovo hišo. 

"Pogledala je, in glej, na stojišču je stal kralj , 
kakor je bil običaj, 
in pri kralju stotniki in trobentači, 
in vse ljudstvo dežele se je veselilo 
in trobilo na trombe. 
Tedaj je Atalija pretrgala svoja oblačila in zavpila: 
»Zarota, zarota!« 

"Duhovnik Jdjada pa je zapovedal stotnikom, vojnim 
poveljnikom: 

»Odpeljite jo med vrstami iz templja! 
Kdor se ji pridruži, naj bo z mečem ubit!« 
Duhovnik je namreč naročil, 
naj ne bo ubita v Gospodovi hiši. 
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"Napravil i so ji prostor 
in ko je prišla skoz konjski vhod v kraljevo palačo, 
je bila tam umorjena. 

" N a t o je Jojada sklenil zavezo 
med Gospodom in kraljem in ljudstvom, 
da bodo Gospodovo ljudstvo, 
prav tako tudi med kraljem in ljudstvom. 

18 In vse ljudstvo dežele je šlo v Baalov tempelj 
in ga razdejalo. 
Njegove oltarje in podobe so popolnoma zdrobili, 
Baalovega duhovnika Matana pa umorili pred oltarji. 
Nato je duhovnik postavil straže pri Gospodovi hiši. 

20 Vse ljudstvo dežele se je veselilo 
in mesto je ostalo mirno. 

PSALM 131 (11. 12. 13—14. 17—18) 

O d p e v : Gospod je izbral svoje svetišče. 

Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo, 
od katere ne bo odstopil: 
»Potomca iz tvojega rodu 
bom posadil na tvoj prestol. Odpev. 

Če bodo tvoji sinovi držali mojo zavezo, 
zapovedi, katerih jih učim, 
bodo tudi njihovi sinovi 
vedno sedeli na tvojem prestolu.« Odpev. 

Gospod je izvolil Sion, 
si ga zaželel kot svoj sedež: 
»To je moje počivališče za vedno; 
tu bom prebival, ker sem ga želel. Odpev. 

Tam bom vzbudil Davidu rog, 
pripravil lučko svojemu maziljencu. 
Njegove sovražnike ogrnem s sramoto, 
nad njim pa bo žarela moja krona.« Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: SRCE JE TAM, KJER JE ZAKLAD 
Mt 6, 19—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
19 Ne nabirajte si zakladov na zemlji, 

kjer jih uničujeta molj in rja, 
in kjer tatovi kopljejo in kradejo. 

20 Nabirajte si marveč zakladov v nebesih, 
kjer jih ne uničuje ne molj ne rja 
in kjer tatovi ne kopljejo in ne kradejo. 

21 Kjer je namreč tvoj zaklad, tam je tudi tvoje srce. 
22 Svetilka tvojega telesa je oko. 
23 Če je torej tvoje oko zdravo, 

bo vse tvoje telo svetlo. 
Če pa je tvoje oko pokvarjeno, 
bo vse tvoje telo v temi. 
Če se torej tvoja notranja luč stemni, 
kolika bo tema! 

S o b o t a 11. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: ZARADI KRISTUSA SE HVALIMO S SLABOSTMI 
2 Kor 12, 1—10. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
1 ali se je treba hvaliti? Ne koristi sicer nič, 
pa preidem na Gospodove prikazni in razodetja. 

2 Vem za človeka v Kristusu, 
ki je bil pred štirinajstimi leti 
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— ali v telesu, ne vem, ali izven telesa, ne vem, Bog ve, — 
zamaknjen v tretje nebo. 

3 In vem, da je bil tisti človek 
— ali v telesu, ali izven telesa, ne vem, Bog ve, — 

4 zamaknjen v raj in je slišal skrivnostne besede, 
o katerih človeku ni dovoljeno govoriti. 

5 S tem se bom hvalil, s seboj pa se ne bom hvalil, 
razen s slabostmi. 

6 Ko bi se tudi hotel pohvaliti, bi namreč ne bil nespameten, 
ker bi govoril resnico; 
toda zdržujem se, da bi ne mislil kdo o meni več, 
kakor kar na meni vidi ali od mene sliši. 
Da bi se zaradi velikih razodetij ne prevzel, 
mi je bil dan trn v meso, satanov angel, 
da me bije. 
Zaradi njega sem trikrat prosil Gospoda, 
da bi od mene odstopil; toda rekel mi je: 

' »Dovolj ti je moja milost, 
kajti moč se v slabosti spopolnjuje.« 
Z veseljem se bom torej rajši hvalil s svojimi slabostmi, 
da bi prišla name Kristusova moč. 

10 Zato so mi všeč slabosti, zasramovanje, potrebe, 
preganjanje in stiske za Kristusa; 
kadar sem namreč slaboten, takrat sem močan. 

PSALM 33 (8—9. 10—11. 12—13) 

O d p e v : Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod. . 

Angel Gospodov šotori okoli teh, 
ki se ga boje, da jih otme. 
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod; 
blagor človeku, ki se k njemu zateka. Odpev. 

Bojte se Gospoda, njegovi sveti, 
ker nič ne manjka njim, ki se ga boje! 
Mogočni so obubožali in stradali, 
kateri pa so Gospodovi, ničesar ne pogrešajo. Odpev. D> 
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Pridite, otroci, poslušajte me: 
strahu Gospodovega vas bom učil. 
Kdo je, ki ima rad življenje, 
si želi dni, da bi užival dobrote? Odpev. 

EVANGELIJ na str. 274. 

LETO II 

Berilo: JOAS UKAŽE KAMNATI DUHOVNIKA ZAHARIJA 
2 Kron 24, 17—25. 

Berilo iz druge kroniške knjige. 
17 Po smrti duhovnika Jojada so prišli Judovi knezi 

in se poklonili kralju Joasu. 
Kralj je poslušal njihove nasvete 

18 in zapustili so hišo Gospoda, Boga svojih očetov, 
ter služili boginjam in malikom. 
Tedaj je prišla božja jeza nad Juda in Jeruzalem 
zaradi te njihove krivde. 

"Poslal je mednje preroke, da bi jih obrnili h Gospodu. 
Ti so jih svarili, a niso poslušali. 

20 Tedaj je božji Duh navdal Zaharija, sina duhovnika Jojada; 
ustopil se je pred ljudstvo ter jim rekel: 
»Tako govori Bog: Zakaj prestopate Gospodove zapovedi? 
Ne boste imeli sreče. 
Ker ste zapustili Gospoda, je on zapustil vas.« 

21 Zarotili so se zoper njega 
ter ga na kraljevo povelje posuli s kamenjem 
v dvoru Gospodove hiše. 

22 Kralj Joas se ni spomnil dobrote, 
ki mu jo je bil izkazal njegov oče Jojada, 
ampak je umoril njegovega sina. 
Ko je ta umiral, je rekel: 
»Gospod naj vidi in kaznuje.« 
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23 Ko je preteklo leto, se je vzdignila aramska vojska zoper 
Joasa. 

Ko so prišli v Juda in Jeruzalem, 
so med ljudstvom pobili vse ljudske kneze 
in ves njihov plen poslali kralju v Damasku. 

24 Dasi je aramska vojska prišla z neznatnim številom mož, 
jim je vendar Gospod dal v roke zelo veliko vojsko, 
ker so zapustili Gospoda, Boga svojih očetov. 
Tako so nad Joasom izvršili sodbo. 

25 Ko so ti odšli od njega 
— zapustili so ga namreč hudo bolnega — 
sta se njegova služabnika zarotila zoper njega 
zaradi krvi sina duhovnika Jojada 
ter ga umorila na njegovi postelji. 
Tako je umrl. 
Pokopali so ga v Davidovem mestu, 
a ne v kraljevskih grobovih. 

PSALM 88 (4—5. 29—30. 31—32. 33—34) 

O d p e v : Bog je milostljiv vekomaj. 

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

Vekomaj mu ohranim svojo milost 
in trdna mu bo ostala moja zaveza. 
Njegov zarod naredim večen 
in njegov prestol ko nebeške dneve. Odpev. 

Ce zapustijo njegovi sinovi mojo postavo 
in ne bodo hodili po mojih poveljih, 
bom s šibo kaznoval njih pregreho 
in z udarci njihovo krivdo. Odpev. O 

18 
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Če oskrunijo moje zakone 
in se ne bodo držali mojih zapovedi, 
jih bom kaznoval, toda milosti ne bom odtegnil 
in svoje zvestobe ne bom prelomil.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTUS SVARI PRED PRETIRANO 
ZASKRBLJENOSTJO 

Mt 6, 24—34. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
24 Nihče ne more služiti dvema gospodoma: 

ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, 
ali se bo enega držal in drugega zaničeval. 
Ne morete služiti Bogu in mamonu. 

25 Zato vam pravim: 
Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli, 
tudi ne za svoje telo, kaj boste oblekli. 
Ali ni življenje več ko jed in telo več ko obleka? 

26 Poglejte ptice pod nebom: 
ne sejejo in ne žanjejo in ne spravljajo v žitnice, 
in vaš nebeški Oče jih živi. 
Ali niste vi veliko več vredni ko one? 

"Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo 
dodati svoji postavi en komolec? 

28 In za obleko, kaj ste v skrbeh? 
Poglejte lilije na polju, kako rastejo; 
ne trudijo se in ne predejo, 

29 a povem vam, da se še Salomon v vsem svojem sijaju 
ni oblačil kakor katera izmed njih. 

30 Če pa travo na polju, ki danes stoji 
in se jutri vrže v peč, Bog tako oblači, 
ali ne bo mnogo bolj vas, maloverni? 
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31 Ne bodite torej v skrbeh in ne povprašujte: 
,Kaj bomo jedli in kaj bomo pili ali s čim se bomo oblekli?' 

32 Zakaj po vsem tem povprašujejo pogani. 
Saj vaš nebeški Oče ve, da vsega tega potrebujete. 

33 Iščite najprej božjega kraljestva in njegove pravice 
in vse to vam bo navrženo. 

34 Ne bodite torej v skrbeh za jutri, 
kajti jutrišnji dan bo imel skrb sam zase; 
zadosti je dnevu njegova lastna težava. 

Ponedeljek 12. n a v a d n e g a tedna 
LETO I 

Berilo: ABRAHAM NA BOŽJI KLIC ODIDE IZ DOMOVINE 
1 Mojz 12, 1—9. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni je Gospod rekel Abrahamu: 

»Pojdi iz svoje dežele in od svoje rodovine 
in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem! 

2 Iz tebe bom naredil velik narod in te blagoslovil; 
poveličal bom tvoje ime in bodi v blagoslov! 

3 Blagoslovil bom tiste, ki bodo tebe blagoslavljali, 
in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali, 
in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.« 

4 Abram je torej šel, kakor mu je ukazal Gospod, 
in z njim je šel Lot. 

Abramu je bilo petinsedemdeset let, 
ko je odšel iz Harana. 

5 Abram je vzel svojo ženo Sarajo in bratovega sina Lota 
in vse premoženje, ki so ga imeli, 
in vso družino, ki so jo pridobili v Haranu; 
odrinili so, da bi šli v kanaansko deželo. 
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6 Ko so prišli tja, je Abram prehodil deželo 
do kraja Sihema, do Morejevega hrasta 
— Kanaanci so bivali takrat v deželi. 

7 Tedaj se je Gospod prikazal Abramu ter rekel: 
»Tvojemu zarodu bom dal to deželo.« 
Postavil je tam oltar Gospodu, ki se mu je prikazal. 

8 Od tod se je potem odpravil v pogorje vzhodno od Betela 
in postavil šotor, tako da je bil Betel proti zahodu, 
Haj pa proti vzhodu. 
Tam je Gospodu postavil oltar in klical Gospodovo ime. 

'Potem je šel Abram dalje in dalje proti Negebu. 

PSALM 32 (12—13. 18—19. 20.22) 

O d p e v : Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil. 

Blagor narodu, čigar Bog je Gospod, 
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last. 
Z nebes se ozira Gospod, 
vidi vse človeške otroke. Odpev. 

Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo, 
na nje, ki upajo v njegovo milost, 
da otme njih duše smrti 
in jih ob lakoti preživlja. Odpev. 

Naša duša čaka Gospoda: 
on je naš pomočnik in ščit. 
Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami, 
kakor upamo v tebe. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 278. 
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LETO II 
Berilo: BOG PREPUSTI SEVERNO KRALJESTVO 

SUŽNOSTI 
2 Kralj 17, 5—8. 13—15a. 18. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 
5 Asirski kralj Salmanasar je šel nad vso deželo, 

prispel pred Samarijo in jo oblegal tri leta. 
6 V devetem letu izraelskega kralja Oseja 

pa je asirski kralj zavzel Samarijo, 
od vedel Izraelce v pregnanstvo v Asirijo 
ter jih naselil po medijskih mestih. 

7 Izraelovi sinovi so se namreč pregrešili zoper Gospoda, 
svojega Boga, ki jih je pripeljal iz egiptovske dežele 
izpod oblasti egiptovskega kralja faraona, 
ter častili tuje bogove. 

8 Živeli so po običajih narodov, 
ki jih je Gospod pregnal pred Izraelovimi sinovi. 

13 Gospod je svaril Izraela in Juda 
po vseh svojih prerokih in vidcih: 
»Obrnite se od svojih hudobnih potov 
in spolnjujte moje zapovedi, moje zakone 
natančno po postavi, ki sem jo dal vašim očetom, 
in po tem, kar sem vam sporočil po svojih služabnikih 

prerokih!« 
14 Pa niso poslušali, ampak so postali trdovratni 

kakor njih očetje, ki niso zaupali Gospodu, svojemu Bogu. 
15 Zavrgli so njegove zakone in njegovo zavezo, 

ki jo je bil sklenil z njihovimi očeti, 
prav tako tudi njegove naredbe, katere jim je zabičil. 

18 Gospod se je zelo razsrdil nad Izraelom,* 
zavrgel jih je izpred svojega obličja, 
da ni ostalo nič razen Judovega rodu samega. 
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PSALM 59 (3. 4—5. 12—13) 

O d p e v : Gospod, pomagaj in usliši nas. 

O Bog, zavrnil si nas, 
razbil si naše bojne vrste, 
jezil si se na nas: 
O, dvigni nas zopet! Odpev. 

Pretresel si deželo, jo razklal; 
zaceli njene razpoke, ker se maje! 
Naložil si svojemu ljudstvu trdote, 
z omotičnim vinom si nas napojil. Odpev. 

O Bog, zakaj si nas zavrgel, 
in nič več ne hodiš z našimi vojskami? 
Daj nam pomoč zoper sovražnika; 
zakaj ničeva je človeška podpora! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: NAJPREJ MORAMO ODPRAVITI NAPAKE 
PRI SEBI 

Mt 7, 1—5. 
Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

1 Ne sodite, da ne boste sojeni; 
2 s kakršno sodbo namreč sodite, s tako boste sojeni, 

in s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. 
3 Kaj pa gledaš iver v očesu svojega brata, 

bruna v svojem očesu pa ne čutiš? 
4 Ali kako moreš reči svojemu bratu: 

,Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa', 
pa je bruno v tvojem očesu? 

'Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa 
in potem glej, kako boš vzel iver iz očesa svojega brata. 
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T o r e k 12. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: MED BRATI NAJ NE BO PREPIRA 
1 Mojz 13, 2. 5—18. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
2Abram je bil silno bogat z živino, srebrom in zlatom. 
5 A tudi Lot, ki je hodil z Abramom, 

je imel drobnico, goved in šotore. 
6 Zato jima pokrajina ni zadoščala za skupno bivanje; 

njuno imetje je bilo namreč tako veliko, 
da nista mogla ostati skupaj. 

7 Vnel se je namreč prepir med pastirji Abramovih čred 
in pastirji Lotovih čred; 
povrh so še Kanaanci in Ferezejci bivali takrat v deželi. 

8 Zato je Abram rekel Lotu: 
»Naj ne bo, prosim, prepira med menoj in teboj, 
med mojimi in tvojimi pastirji, saj sva brata. 

9 Ali ni vsa dežela pred teboj? Loči se, prosim, od mene! 
Če ti hočeš na levo, pojdem jaz na desno, 
če pa ti hočeš na desno, pojdem jaz na levo.« 

10 Tedaj je Lot pogledal in videl, 
da je vso pokrajino ob Jordanu docela namakala voda, 
preden je Gospod pokončal Sodomo in Gomoro, 
bila je kakor Gospodov vrt, kakor egiptovska dežela, 
tja do Segora. 

11 In Lot si je izvolil pokrajino ob Jordanu. 
Lot je potem odrinil proti vzhodu; 
tako sta se ločila drug od drugega. 

"Abram je bival v kanaanski deželi, 
Lot pa je bival v mestih te pokrajine 
in šotoril tja do Sodome. 

"Sodomljani pa so bili hudobni 
in veliki grešniki pred Gospodom. D> 
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"Gospod pa je rekel Abramu, potem ko se je Lot ločil 
od njega: 

»Povzdigni oči in poglej s kraja, kjer stojiš, 
proti severu in jugu, proti vzhodu in zahodu! 

15 Vso deželo, ki jo vidiš, 
bom namreč dal tebi in tvojemu zarodu na veke. 

16 Namnožil bom tvoj zarod kakor prah zemlje: 
ako more kdo prešteti prah zemlje, 
bo preštel tudi tvoj zarod. 

"Vstani, prehodi deželo po njeni dolgosti in širokosti! 
Kajti tebi jo bom dal.« 

18 In Abram je premaknil svoje šotore 
ter prišel prebivat k Mambrejevemu hrastu, ki je pri 

Hebronu. 
Tam je Gospodu postavil oltar. 

PSALM 14 (2—3ab. 3c-^J. 5) 

O d p e v : Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru? 

Kdor hodi brez madeža in dela pravično, 
misli prav v svojem srcu in ne obrekuje z jezikom, 
kdor svojemu bližnjemu nič hudega ne stori. Odpev. 

Kdor ne zasramuje svojega soseda; 
kdor ničvredneža ne ceni, 
časti pa tiste, ki se bojijo Gospoda. Odpev. 

Kdor tudi sebi v škodo ne spreminja prisege, 
svojega denarja ne posoja oderuško 
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 283. 
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LETO II 

Berilo: BOG VARUJE JERUZALEM IN KRALJA EZEKIJA 
2 Kralj 19, 9b—11. 14—21. 31—35a. 36. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 

'Asirski kralj Senaherib je poslal poslance h kralju Ezekiju: 
10 »Tako povejte Judovemu kralju Ezekiju: 

,Naj te ne vara tvoj Bog, ki vanj zaupaš in praviš: 
Jeruzalem ne bo dan v roke asirskega kralja. 

11 Glej, sam si slišal, kaj so storili asirski kralji 
vsem deželam, kako so jih z zaklet vi j o pokončali. 
In ti bi se rešil?« 

14 Ezekija je sprejel pisanje iz rok poslancev in ga prebral. 
Nato je šel v Gospodovo hišo in ga razgrnil pred Gospodom. 

15 Potem je Ezekija molil: 
»Gospod, Izraelov Bog, ki prestoluješ na kerubih! 
Ti edini si Bog vsem kraljestvom na zemlji. 
Ti si ustvaril nebo in zemljo. 

16 Gospod, nagni svoje uho in poslušaj! 
Gospod, odpri svoje oči in glej! 
Sliši besede, ki jih je poslal Senaherib, 
da bi zas ramo val živega Boga! 

"Gospod, res so asirski kralji pokončali narode in njih 
dežele 

18 ter pometali njihove bogove v ogenj. 
Saj to niso bili bogovi, 
ampak delo človeških rok, les in kamen. 
Zato so jih mogli pokončati. 

19 Zdaj torej, Gospod, naš Bog, reši nas iz njegovih rok, 
da bodo vsa kraljestva na zemlji spoznala, 
da si ti, Gospod, edini Bog!« 

20 Tedaj je poslal Amosov sin Izaija tole sporočilo Ezekiju: 
»Tako govori Gospod, Izraelov Bog: ,Kar si molil k meni 
zaradi asirskega kralja Senaheriba, sem slišal.' > 



282 12. navadni teden: torek 

21 To je beseda, ki jo je Gospod govoril o njem: 
»Zaničuje te, zasmehuje te devica, hči sionska; 
maje z glavo za teboj, hči jeruzalemska. 

31 Kajti iz Jeruzalema bo izšel ostanek 
in peščica rešenih s Sionske gore. 
Gospodova gorečnost bo to storila.' 

32 Zato Gospod tako govori o asirskem kralju: 
,Ne bo prišel v to mesto, ne ustrelil tja puščice, 
ne ga naskočil s ščitom, ne nasul nasipa zoper njega. 

33 Po poti, po kateri je prišel, se bo vrnil, 
v to mesto ne bo prišel, govori Gospod. 

34 To mesto bom branil, da ga rešim, 
zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika.'« 

35 Tisto noč je šel Gospodov angel 
in jih v asirskem taboru pobil sto petinosemdeset tisoč. 

36 Asirski kralj Senaherib je torej odrinil, 
odšel in se vrnil ter ostal v Ninivah. 

PSALM 47 (2—3a. 3b—4. 10—11) 

O d p e v : Bog utrjuje svoje mesto na veke. 

Velik je Gospod in vse hvale vreden, 
v mestu našega Boga. 
Njegova sveta gora, prekrasna višina, 
je veselje vse zemlje. Odpev. 

Vzvišena Sionska gora 
je mesto velikega kralja. 
V njegovih močnih utrdbah 
nam je Bog varna obramba. Odpev. 

Spominjamo se tvoje milosrčnosti 
sredi tvojega svetišča, Gospod. 
Tvoje ime in tvoja hvala 
sega do kraja zemlje. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ZLATO PRAVILO PRAVE MEDSEBOJNE 
LJUBEZNI 

Mt 7, 6. 12—14. 

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

6 Ne dajajte svetega psom 
in ne mečite svojih biserov pred svinje, 
da jih morda z nogami ne pohodijo 
in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. 

12 Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, 
storite tudi vi njim; 
to je namreč postava in preroki. 

"Vstopite skozi ozka vrata; 
zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo, 
in mnogo jih je, ki v pogubo hodijo po njej. 

"Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje, 
in malo jih je, ki jo najdejo! 

Sreda 12. navadnega tedna 
LETO I 

Berilo: ZARADI VERE SKLENE BOG Z ABRAHAMOM 
ZAVEZO 

1 Mojz 15, 1—12. 17—18. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni je Gospod v prikazni nagovoril Abrama takole: 

»Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit, 
tvoje plačilo bo zelo veliko.« 

2 Abram je odgovoril: O 
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»Gospod Bog, kaj mi boš dal, ko odhajam brez otrok 
in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? 

3 Glej, meni nisi dal zaroda 
in moj domači hlapec bo moj dedič.« 

4 A glej, Gospodova beseda mu je rekla: 
»Ne bo tvoj dedič on, ampak nekdo, ki bo tvoje krvi.« 

5 Gospod ga je nato peljal ven in mu rekel: 
»Ozri se v nebo in preštej zvezde, 
če jih moreš prešteti!« 
Dalje mu je rekel: 
»Toliko bo tvojega zaroda.« 

'Veroval je Gospodu in ta mu je štel to v pravičnost. 
7 Potem mu je Bog dejal: 

»Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura na Kaldejskem, 
da ti dam to deželo v tvojo posest.« 

8Abram je odgovoril: 
»Gospod Bog, po čem naj spoznam, da jo dobim v posest?« 

'Rekel mu je: 
»Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, 
triletnega ovna, grlico in mladega goloba!« 

10 Vzel je zanj vse te živali, 
j ih razpolovil po sredi 
ter položil polovici eno nasproti drugi; 
ptic pa ni razpolovil. 

11 Ptice roparice so se spuščale na trupla, 
Abram pa jih je odganjal. 

12 Ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrama objelo spanje 
in glej, groza, velika temota ga je obšla. 

" K o pa je sonce zašlo in je nastala gosta tema, 
glej, kadeča se peč in goreča plamenica, 
ki je šla skoz med onimi razdeljenimi živalmi! 

18 Tisti dan je sklenil Gospod zavezo z Abramom, govoreč: 
»Tvojemu zarodu dam to deželo 
od egiptovske reke do velike reke, reke Evfrata.« 
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PSALM 104 (1—2. 3—4. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Bog se vedno spominja svoje zaveze. 

ali: Aleluja. 

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, 
oznanjujte med narodi njegova čudovita dela! 
Pojte mu, igrajte mu, 
pripovedujte o vseh njegovih čudežih! Odpev. 

Ponašajte se z njegovim svetim imenom, 
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda! 
Opazujte Gospoda in njegovo moč, 
vedno iščite njegovo obličje! Odpev. 

O zarod njegovega služabnika Abrahama, 
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 
On je Gospod, naš Bog; 
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev. 

Na veke se spominja svoje zaveze, 
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, 
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, 
prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 287. 

LETO II 
Berilo: RAZODETA BESEDA NAS VABI K ZAVEZI 

Z BOGOM 
2 Kralj 22, 8—13; 23, 1—3. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 
8 Tedaj je veliki duhovnik Helkija rekel pisarju Safanu: 

»Knjigo postave sem našel v Gospodovi hiši.« 
In Helkija je dal knjigo Safanu in ta jo je bral. 

9 Potem je pisar Safan šel h kralju in mu sporočil: 
»Tvoji hlapci so pretopili denar, 
ki se je našel v templju, [> 
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in ga izročili delovodjem, 
ki nadzorujejo v Gospodovi hiši.« 

10 Dalje je pisar Safan sporočil kralju Josiju: 
»Duhovnik Helkija mi je dal knjigo« 
in Safan jo je bral pred kraljem. 

"Ko je kralj slišal besede knjige postave, 
je pretrgal svoja oblačila. 

"Potem je kralj naročil duhovniku Helkiju, 
pisarju Safanu in kraljevemu služabniku Asaju: 

13 »Pojdite, vprašajte Gospoda zame, 
za ljudstvo in za vsega Juda 
o besedah te knjige, ki se je našla! 
Kajti velika je Gospodova jeza, ki se je vnela zoper nas, 
ker naši očetje niso poslušali besed te knjige, 
da bi delali povsem, kar je pisano v njej.« 

1 Kralj je dal pri sebi zbrati vse Judove in jeruzalemske 
starešine. 

2 Potem je kralj šel v Gospodovo hišo 
in z njim vsi Judovi možje in jeruzalemski prebivalci, 
duhovniki in preroki ter vse ljudstvo, 
od najmanjšega do največjega. 
In bral je pred njimi vse besede knjige zaveze, 
ki se je našla v Gospodovi hiši. 

3 Nato je kralj stopil na svoje mesto 
in sklenil zavezo pred Gospodom, 
da bodo hodili za Gospodom, 
spolnjevali z vsem srcem in vso dušo 
njegove zapovedi, naredbe in zakone, 
ter tako izvrševali besede te zaveze, 
ki so zapisane v tej knjigi. 
In vse ljudstvo je privolilo v zavezo. 
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PSALM 118 (33—34. 35—36. 37.40) 

O d p e v : Gospod, naj živim po tvojih zapovedih. 

Gospod, pokaži mi pot tvojih zakonov 
in držal se je bom natančno. 
Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, 
in držal jo bom z vsem svojim srcem! Odpev. 

Vodi me po stezi tvojih ukazov, 
ker se je veselim! 
Nagni mi srce k svojim odredbam 
in ne k lakomnosti! Odpev. 

Odvrni mi oči od nečimrnosti; 
poživi me na svoji poti! 
Spolni obljubo svojemu služabniku, 
dano za tiste, ki se te boje! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: DEJANJA RAZODEVAJO NAŠE SRCE 
Mt 7, 15—20. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
"Varujte se lažnivih prerokov, 

ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, 
znotraj pa so grabežljivi volkovi. 

16 Po njih sadovih jih boste spoznali. 
Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? 

17 Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, 
slabo drevo pa rodi slab sad. 

18 Ne more dobro drevo roditi slabega sadu 
in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. 

"Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, 
bodo posekali in vrgli v ogenj. 

20 Po njih sadovih jih boste torej spoznali. 
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Č e t r t e k 12. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: ABRAHAMU SE RODI SIN IZMAEL 
1 Mojz 16, 1—12. 15—16 ali 6b—12. 15—16. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

'Abramu žena Saraja ni rodila otrok; 
imela pa je egiptovsko deklo Agaro. 
In rekla je Abramu: 

2 »Glej, Gospod mi je odrekel otroke. 
Vzemi, prosim, mojo deklo za ženo! 
Morebiti dobim po njej potomstvo.« 
Abram je poslušal Sarajo. 

3 Ta je vzela svojo egiptovsko deklo Agaro 
po desetih letih, kar je Abram bival v kanaanski deželi, 
ter jo dala svojemu možu Abramu za ženo. 

4 Šel je torej k Agari in je spočela. 
Ko pa je videla, da je spočela, 
je prezirala svojo gospodinjo. 

5 Saraja pa je rekla Abramu: 
»Moje žalitve si ti kriv; jaz sem ti dala svojo deklo; 
ko pa vidi, da je spočela, me prezira. 
Gospod naj sodi med menoj in teboj.« 

6 Abram je odgovoril Saraji: 
»Glej, tvoja dekla je v tvoji oblasti; 
stori ji, kar se ti zdi prav!« 

Saraja je tedaj z Agaro trdo ravnala, 
tako da je pobegnila izpred njenega obličja. 

'Gospodov angel pa jo je našel pri studencu v puščavi, 
pri studencu na poti v Sur, ter rekel: 

8 »Sarajina dekla Agara, od kod prihajaš in kam greš?« 
Odgovorila je: »Na begu sem pred svojo gospodinjo Sarajo.« 

'Gospodov angel ji je rekel: 
»Vrni se k svoji gospe in podvrzi se njeni oblasti!« 
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10 Dodal je: »Silno bom pomnožil tvoj zarod, 

tako da se zaradi množine ne bo dal prešteti.« 
11 Še je dodal: »Glej, spočela si in rodila boš sina; 

daj mu ime Izmael, ker je Gospod slišal tvojo stisko. 
12 Ta bo človek, podoben divjemu oslu; 

njegova roka bo zoper vse in roka vseh zoper njega; 
nasproti vsem svojim bratom bo prebival.« 

!S Agara je potem rodila Abramu sina 
In Abram je dal sinu, ki mu ga je rodila Agara, ime Izmael. 

16 Abramu je bilo šestinosemdeset let, 
ko mu je Agara rodila Izmaela. 

PSALM 105 (1—2. 3—4. 5) 

O d p e v : Hvalite Gospoda, ker je dober. 

ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda, ker je dober, 
vekomaj traja njegovo usmiljenje! 
Kdo bo naštel Gospodova mogočna dela, 
kdo razglasil vso njegovo hvalo? Odpev. 

Blagor njim, ki se držijo zapovedi, 
ki vsak čas delajo, kar je prav! 
Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo, 
obišči me s svojo pomočjo. Odpev. 

Obišči me s svojo pomočjo, 
da bom videl srečo tvojih izvoljenih, 
radoval se ob radosti tvojega ljudstva, 
in se ponašal s tvojo dediščino! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 292. 

19 
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LETO II 
Berilo: V BABILONSKO SUŽNOST 
2 Kralj 24, 8—17. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 
8Joahin je imel osemnajst let, ko je postal kralj , 

in tri mesece je vladal v Jeruzalemu. 
9 Delal je, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, 

povsem tako, kakor je delal njegov oče Joakim. 
10 V tistem času so prišli služabniki babilonskega kralja 

Nabuhodonozorja nad Jeruzalem in začeli mesto oblegati. 
11 Medtem ko so ga njegovi služabniki oblegali, 

je prišel babilonski kralj sam nad mesto. 
12 Judov kralj Joahin je šel k babilonskemu kralju 

s svojo materjo, s svojimi služabniki, poglavarji in 
dvorniki. 

Babilonski kralj ga je ujel 
v osmem letu svojega kraljevanja. 

13 Odpeljal je od tam vse zaklade Gospodove hiše 
in zaklade kraljeve palače ter razbil vse zlate posode, 
ki jih je po Gospodovem povelju kralj Salomon 
napravil v Gospodovem templju. 

14 Odpeljal je v ujetništvo ves Jeruzalem, 
vse poglavarje in vojne junake, 
deset tisoč ujetnikov, tudi vse kovače in ključavničarje. 
Nič ni ostalo razen ubogega ljudstva po deželi. 

15 Joahina je odpeljal ujetega v Babilon; 
tudi kraljevo mater, kraljeve žene, 
njegove dvornike in prvake po deželi 
je odpeljal iz Jeruzalema v Babilon v sužnost; 

16 tudi vse vojake, po številu sedem tisoč, 
in kovače in ključavničarje, po številu en tisoč, 
same vojne junake, 
je odpeljal babilonski kralj v ujetništvo v Babilon. 



12. navadni teden: četrtek 291 

"Namesto Joahina je babilonski kralj postavil za kralja 
njegovega strica Matanija 
in spremenil njegovo ime v Sedekija. 

PSALM 78 (1—2. 3.5. 8. 9) 

O d p e v : Gospod, reši nas zaradi svojega imena. 

O Bog, pogani so prišli v tvojo dediščino, 
oskrunili so tvoj sveti tempelj, 
Jeruzalem so spremenili v grobljo, 
tvoje svete so vrgli zverinam. Odpev. 

Njihovo kri so prelivali kakor vodo, 
ni ga bilo, ki bi jih pokopal. 
Doklej, Gospod? Se boš res vedno jezil, 
ali bo gorela kot ogenj tvoja nejevolja? Odpev. 

O Bog, nikar se ne spominjaj 
zoper nas krivic naših prednikov, 
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, 
zakaj silno smo bedni. Odpev. 

Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj, 
v slavo svojega imena; 
reši nas in odpusti nam grehe 
zaradi svojega imena! Odpev. 

19* 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: POSTAVIMO SVOJE ŽIVLJENJE NA TRDEN 
TEMELJ 

Mt 7, 21—29. 

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

21 »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, 
kdor mi pravi: ,Gospod, Gospod', 
temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. 

22 Mnogi mi poreko tisti dan: 
»Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali 
in v tvojem imenu izganjali hudobnih duhov 
in v tvojem imenu storili mnogo čudežev?' 

23 Tedaj jim bom izjavil: 
.Nikoli vas nisem poznal. 
Proč od mene, kateri delate krivico!' 

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

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

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

27 In ulila se je ploha in pridrli so nalivi 
in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo: 
in padla je in njena podrtija je bila velika.« 

28 Ko je Jezus končal ta svoj govor, 
so množice strmele nad njegovim naukom. 

29 Kajti učil jih je, kakor kdor ima oblast 
in ne kakor njih pismouki. 
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P e t e k 12. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: OBREZA BODI ZNAMENJE 
1 Mojz 17, 1. 9—10. 15—22. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Ko je imel Abram devetindevetdeset let, 
se mu je prikazal Gospod in mu rekel: 
»Jaz sem vsemogočni Bog. 
Hodi pred menoj in bodi popoln.« 

'Bog mu je tudi (spremenil ime v Abraham, 
kar pomeni oče množice, in mu) rekel: 
»Ti pa se drži moje zaveze, 
ti in tvoj zarod za teboj, od roda do roda. 

10 To je znamenje moje zaveze med menoj in vami 
in tvojim zarodom za teboj, ki se je držite: 
Obrezan naj bo pri vas vsak moški!« 

15 Potem je Bog rekel Abrahamu: 
»Svojo ženo imenuj odslej Saro, (kar pomeni kneginja) 

16 blagoslovil jo bom in ti dal sina tudi od nje; 
blagoslovil jo bom in iz nje bodo izšli narodi, 
kralji narodov bodo izšli iz nje.« 

"Tedaj je Abraham padel na obraz, 
se zasmejal in rekel v svojem srcu: 
»Ali se bo sto let staremu rodil otrok 
in ali bo devetdeset let stara Sara rodila?« 

18 Zato je Abraham rekel Bogu: 
»O, da bi le Izmael živel pred tabo!« 

19 Bog je odgovoril: 
»Ne, tvoja žena Sara ti bo rodila sina; imenuj ga Izaka! 
Z njim bom sklenil svojo zavezo kot večno zavezo 
za njegov zarod za njim. 

20 Tudi zaradi Izmaela sem te uslišal. |> 
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Glej, blagoslovim ga, dam mu velik zarod 
in silno, silno ga namnožim; 
dvanajst knezov bo imel za potomce 
in napravil ga bom v velik narod. 

21 Svojo zavezo pa bom sklenil z Izakom, 
ki ti ga bo ob letu rodila Sara.« 

22 Ko je svoj pogovor z njim končal, je Bog šel od Abrahama. 

PSALM 127 (1—2. 3. 4—5) 

O d p e v : Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. 

Blagor vsem, ki se boje Gospoda 
in hodijo po njegovih potih! 
Zakaj sad truda svojih rok boš užival, 
srečen boš in dobro ti bo. Odpev. 

Tvoja žena bo v tvoji hiši 
kakor rodovitna trta, 
tvoji otroci okrog tvoje mize 
kakor oljčne mladike. Odpev. 

Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda. 
Blagoslovi naj te Gospod s Siona, 
da boš gledal srečo Jeruzalema 
vse dni svojega življenja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 296. 

LETO II 
Berilo: IZVOLJENO LJUDSTVO MORA IZ OBLJUBLJENE 

DEŽELE 
2 Kralj 25, 1—12. 

Berilo iz druge knjige kraljev. 
1V devetem letu kralja Sedekija, 

deseti dan desetega meseca, 
je prišel babilonski kralj Nabuhodonozor 
z vso svojo vojsko nad Jeruzalem in se pred njim utaboril. 
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Napravili so okoli njega okope. 
2 Mesto je bilo oblegano do enajstega leta kralja Sedekija. 
3 Deveti dan četrtega meseca je pritisnila lakota v mestu 

in ljudstvo ni imelo več kruha. 
4 Ko se je mestni zid predrl, so vsi vojaki zbežali 

ponoči skozi vrata med obema zidovoma, 
ki so bila ob kraljevem vrtu, 
medtem ko so bili Kaldejci okrog mesta. 
Kralj je šel po poti proti dolini ob Jordanu. 

5 Toda kaldejska vojska je drla za kraljem 
in ga dohitela na planjavi ob Jerihi, 
potem ko se je vsa njegova vojska razkropila. 

6 Kralja so ujeli in ga pripeljali k babilonskemu kralju v Reblo 
in ta mu je izrekel sodbo. 

7 Sedekijeve sinove je dal zaklati pred njegovimi očmi, 
njemu je iztaknil oči, ga zvezal z bronastima verigama 
in ga dal odpeljati v Babilon. 

8 Sedmi dan petega meseca, 
to je v devetnajstem letu babilonskega kralja 

Nabuhodonozor j a, 
je prišel v Jeruzalem njegov služabnik, 
poglavar telesne straže Nabuzardan. 

9 Zažgal je Gospodovo hišo, 
kraljevo palačo in vse jeruzalemske hiše; 
vse večje hiše je požgal. 

10 Jeruzalemsko obzidje naokrog je podrla kaldejska vojska, 
ki je bila s poglavarjem telesne straže. 

11 Drugo ljudstvo, kar ga je ostalo v mestu, 
in uskoke, ki so prešli k babilonskemu kralju, in ostalo 

množico 
je poglavar telesne straže Nabuzardan odpeljal v ujetništvo. 

12 Izmed ubogih po deželi jih je poglavar telesne straže 
nekaj pustil za vinogradnike in poljedelce. 
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PSALM 136 (1—2. 3. 4—5. 6) 

O d p e v : Naj se mi jezik posuši, če te pozabim! 

Ob rekah babilonskih smo sedeli in jokali, 
spominjajoč se Siona. 
Na vrbe one pokrajine 
smo obesili svoje citre. Odpev. 

Tam so naši izganjalci 
od nas zahtevali pesmi 
in naši mučitelji veselost: 
»Pojte nam katero sionskih pesmi!« Odpev. 

Kako naj pojemo Gospodovo pesem 
v tuji deželi? 
če pozabim tebe, Jeruzalem, 
naj bo pozabljena moja desnica. Odpev. 

Moj jezik naj se mi posuši, 
če se ne spomnim tebe, 
če ne denem Jeruzalema 
nad vse svoje veselje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS NAGRADI VERO GOBAVCA 
Z OČIŠČENJEM 

Mt 8, \—4. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
! K o je prišel Jezus z gore, so ga spremljale velike množice. 
2 In glej, pristopil je gobavec, padel predenj in rekel: 

»Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« 
3 Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: 

»Hočem, bodi očiščen!« 
In takoj je bil očiščen od gob. 

4 Jezus mu je pa naročil: 
»Glej, da nikomur ne poveš, 
ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, 
ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« 



12. navadni teden: sobota 297 
Sobota 12. navadnega tedna 

LETO I 
Berilo: ZA BOGA NI PRETEŽKO URESNIČITI 

VSAKO OBLJUBO 
1 Mojz 18, 1—14. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni se je Bog prikazal Abrahamu 
pri Mambrejevem hrastu, 
ko je ob dnevni vročini sedel pri vhodu v šotor. 

2 Povzdignil je oči in pogledal 
in glej, trije možje so stali pred njim. 
Ko jih je zagledal, jim je tekel naproti 
od vhoda v šotor in se poklonil do zemlje ter rekel: 

3 »Gospod, ako sem našel milost v tvojih očeh, 
ne hodi, prosim, mimo svojega služabnika! 

4 Naj prinesejo, prosim, malo vode, da si umijete noge. 
Potem se odpočijte pod drevesom! 

5 Prinesem tudi grižljaj kruha, da se okrepčate: 
potem morete iti dalje; 
saj ste zato mimo prišli pri svojem služabniku.« 
Pa so rekli: 
»Stori, kakor si rekel!« 

"Abraham je nato hitel v šotor k Sari in rekel: 
»Vzemi hitro tri merice moke, bele moke, 
zmesi in speci podpepelnike!« 

7 Potem je tekel Abraham h govedi, 
vzel mlado, lepo tele ter ga dal hlapcu, 
ki ga je hitro pripravil. 

8 Nato je vzel masla in mleka ter tele, 
ki ga je dal pripraviti, ter postavil prednje; 
potem je stal pri njih pod drevesom, ko so jedli. 

'Tedaj so ga vprašali: 
»Kje je tvoja žena Sara?« > 
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Odgovoril je: 
»Glejte, v šotoru.« 

10 Potem je rekel: 
»K letu osorej se vrnem k tebi in glej, 
tvoja žena Sara bo imela sina.« 
Sara pa je poslušala za vhodom v šotor, ki je bil za njim. 

11 Abraham in Sara pa sta bila stara in priletna, 
12 zato se je Sara sama pri sebi zasmejala, češ: 

,Mar bom res rodila, ko sem se postarala?' 
"Gospod pa je rekel Abrahamu: 

»Zakaj se je Sara zasmejala? Ali je za Gospoda kaj pretežko? 
14 K letu osorej se vrnem k tebi in Sara bo imela sina.« 

PSALM: Lk 1 (46—47. 48—49. 50.53. 54—55) 

O d p e v : Gospod se je spomnil svojega usmiljenja. 

Moja duša 
poveličuje Gospoda 
in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju. Odpev. 

Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. 
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 
Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen, 
in je njegovo ime sveto. Odpev. 

Od roda do roda traja njegovo usmiljenje 
njim, ki mu v strahu služijo. 
Lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne. Odpev. 

Sprejel je svojega služabnika Izraela 
in se spomnil usmiljenja 
kakor je govoril našim očetom 
do Abrahama in njegovega roda na veke. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 300. 
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LETO II 
Berilo: HUDO PREIZKUŠANO LJUDSTVO KLICE K BOGU 
Žal 2, 2. 10—14. 18—19. 

Berilo iz knjige Žalostink. 
2 Brez prizanašanja je Gospod uničil vsa Jakobova polja. 

Podrl je v svojem srdu trdnjave Judove hčere, 
vrgel je v prah, oskrunil kraljestvo in njegove kneze. 

10 Molče sedijo na tleh starešine sionske hčere, 
s pepelom so si potresli glavo, prepasani z raševino. 
K tlom povešajo svoje glave jeruzalemske device. 

"V solzah mi ginejo oči, razburjeno je moje osrčje. 
Od slabosti padam na zemljo 
zaradi nesreče mojega ljudstva, 
ker ginejo otroci in dojenci po mestnih trgih. 

12 Svojim materam govorijo: »Kje sta kruh in vino?« 
Omedlevajo kakor hudo ranjeni po mestnih trgih, 
umirajo v naročjih svojih mater. 

13 S čim naj te vzporejam, hči jeruzalemska? 
Čemu naj te primerjam, hči sionska, da te potolažim? 
Velika kot morje je tvoja nesreča, 
kdo te more ozdraviti? 

"Tvoji preroki so ti prerokovali laž in prevaro. 
Niso odkrivali tvoje krivde, da bi obrnili tvojo usodo. 
Prerokovali so ti izreke v prevaro in zapeljevanje. 

18Vpij vendar h Gospodu, vzdihuj, hči sionska! 
Toči solze v potokih podnevi in ponoči! 
Ne dajaj si pokoja; naj ne počivajo tvoje oči! 

19Vstani, tarnaj ponoči ob začetku straž! 
Izlivaj svoje srce pred Gospodom! 
Svoje roke dvigaj k njemu za življenje svojih otrok, 
ki ginejo od lakote na vogalih vseh cest! 
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PSALM 73 (1—2. 3—4. 5—7. 20—21) 

O d p e v : Gospod, ne pozabljaj svojih ubogih. 

O Bog, zakaj si nas do kraja zavrgel, 
zakaj se razvnema tvoja jeza? 
Spomni se svoje občine, izvoljenega naroda, 
kjer si postavil svoj prestol. Odpev. 

Nameri svoje korake k razvalinam: 
sovražnik je svetišče popolnoma opustošil. 
Tvoji nasprotniki so kričali na svetem kraju, 
postavili so zmagoslavno svoje zastave. Odpev. 

Podobni drvarjem, ki v gozdu vihtijo sekiro, 
so razbijali njegova vrata. 
Tvoje svetišče so sežgali, 
do tal oskrunili bivališče tvojega imena. Odpev. 

Ozri se na svojo zavezo, 
ker je po vsej deželi polno nasilja! 
Naj se ponižni ne vrača osramočen, 
naj ubožec in siromak hvalita tvoje ime! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: MNOGI NARODI BODO DEDIČI 
Z ABRAHAMOM, IZAKOM IN JAKOBOM 

Mt 8, 5—17. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
5 Ko je Jezus prišel v Kafarnaum, 
je stopil k njemu stotnik in ga prosil: 

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

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

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

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

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

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

12 otroci kraljestva pa bodo vrženi ven v temo; 
tam bo jok in škripanje z zobmi.« 

13 In stotniku je rekel Jezus: 
»Pojdi: kakor si veroval, se ti zgodi!« 
In služabnik je ozdravel tisto uro. 

14 Ko je prišel Jezus v Petrovo hišo, 
je videl, da Petrova tašča leži in jo trese mrzlica. 

15 In dotaknil se je njene roke in mrzlica jo je zapustila. 
Vstala je, in mu stregla. 

16 Ko se je pa zvečerilo, so mu privedli mnogo obsedenih, 
in izgnal je z besedo duhove in ozdravil vse bolnike, 

17 da se je spolnilo, kar je bilo rečeno 
po preroku Izaiju, ki pravi: 
,On je prevzel naše slabosti in nosil naše bolezni.' 
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Ponedeljek 13. n a v a d n e g a tedna 
LETO I 

Berilo: BOG JE ZARADI PRAVIČNIH PRIPRAVLJEN 
PRIZANESTI KRIVIČNIM 

1 Mojz 18, 16—33. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
"Ko so se možje, Abrahamovi gostje, odpravili iz doline 

so se obrnili proti Sodomi. 
Abraham je šel z njimi, da bi jih spremil. 

"Gospod pa je dejal: 
»Ali naj skrivam pred Abrahamom, kar mislim storiti? 

18 Saj bo od Abrahama izšel velik in mogočen narod 
in bodo v njem blagoslovljeni vsi narodi na zemlji. 

19 To mu dam vedeti zato, da zapove svojim sinovom 
in svoji hiši za seboj, 
naj se držijo Gospodovega pota 
ter delajo po pravičnosti in pravici, 
zato da spolni Gospod nad Abrahamom, kar mu je obljubil.« 

20 Rekel je torej Gospod: 
»Vpitje zoper Sodomo in Gomoro je res veliko 
in njihov greh res silno velik. 

21 Stopim dol, da vidim, 
ali so res tako delali, kakršno je vpitje, 
ki prihaja do mene, ali ne; zvedeti hočem.« 

22 Krenila sta tedaj moža od tam in šla proti Sodomi. 
Abraham pa je še stal pred Gospodom. 

23 In Abraham se je približal in dejal: 
»Ali boš res pogubil pravičnega s krivičnim vred? 

24 Morebiti je v mestu petdeset pravičnih. 
Ali jih boš res pogubil in ne prizanesel kraju 
zaradi petdesetih pravičnih, ki so v njem? 

25 O, da ne storiš kaj takega, 
da bi usmrtil pravičnega s krivičnim vred, 
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tako da bi se enako zgodilo pravičnemu kakor krivičnemu! 
Nikar! 
Sodnik vesoljne zemlje, ali ne bo delal po pravici?« 

u In Gospod je rekel: 
»Če najdem v Sodomi petdeset pravičnih v mestu, 
prizanesem vsemu kraju zaradi njih.« 

27 Abraham pa je nadaljeval: 
»Glej, prosim, drznil sem se govoriti z Gospodom, 
dasi sem prah in pepel. 

28 Morebiti manjka petdesetim pravičnim pet. 
Ali boš pokončal zaradi teh petih vse mesto?« 
Rekel je: 
»Ne bom ga pokončal, če jih tam najdem petinštirideset.« 

29 Pa je Abraham spet govoril z njim in dejal: 
»Morebiti jih tam najdeš štirideset.« 
Rekel je: 
»Ne bom tega storil zaradi teh štiridesetih.« 

30 Pa je dejal: 
»Ne srdi se, prosim, Gospod, če še govorim! 
Morebiti se jih tam najde trideset.« 
Rekel je: 
»Ne bom tega storil, če jih tam najdem trideset.« 

31 Pa je dejal: 
»Glej, prosim, drznil sem se govoriti z Gospodom. 
Morebiti se jih tam najde dvajset.« 
Rekel je: 
»Ne bom jih pokončal zaradi teh dvajsetih.« 

32 Pa je dejal: 
»Ne srdi se, prosim, Gospod, če govorim še to pot! 
Morebiti se jih tam najde deset.« 
Rekel je: 
»Ne bom jih pokončal zaradi teh desetih.« 

33 Potem je Gospod odšel, ko je nehal govoriti z Abrahamom. 
Abraham pa se je vrnil v svoj kraj. 
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PSALM 102 (1—2. 3—4. 8—9. 10—11) 

O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

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

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

Usmiljen in milostljiv je Gospod, 
potrpežljiv in zelo milosrčen; 
ne vojskuje se vedno, 
ne jezi se na veke. Odpev. 

Ne ravna z nami po naših grehih, 
ne vrača nam po naših krivdah. 
Kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako vse presega njegova milosrčnost. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 306. 

LETO II 

Berilo: TRDOSRČNI LJUDJE TEPTAJO PREPROSTE 
Am 2, 6—10. 13—16. 

Berilo iz knjige preroka Amosa. 

'Tako govori Gospod: 
Zavoljo treh Izraelovih pregreh 
in zavoljo štirih ne bom preklical: 
Ker za denar prodajajo pravičnega in za sandale siromaka; 

7 ker v prah teptajo nizkega in s pota suvajo slabotnega; 
ker sin in oče lazita za isto žensko, 
da oskrunjata moje sveto ime; 

8 ker ležijo na zastavljenih oblekah pri vsakem oltarju 
in pijejo vino, ki so si ga z globami izsilili 
v hiši svojih malikov. 
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9 In vendar sem pred njimi iztrebil Amorejca, 
ki je bil visok ko cedra, močan ko hrast; 
uničil sem zgoraj njegov sad in spodaj njegove korenine. 

10 Izpeljal sem vas iz Egipta 
in štirideset let sem vas vodil po puščavi, 
da bi vam dal deželo Amorejca v dediščino. 

"Glejte, pritisnil vas bom k tlom, 
kakor pritisne voz, ki je s snop jem naložen. 

14 Hitremu preide tedaj misel na pobeg, 
močnega njegova moč ne bo krepila, 
junak si življenja ne bo rešil 

15 in lokostrelec ne bo trdno stal; 
kdor je lahkih nog, ne ubeži, 
in kdor jezdi konja, se ne bo otel. 

16 Najpogumnejši med korenjaki bo moral tisti dan bežati nag, 
govori Gospod. 

PSALM 49 (16bc—17. 18—19. 20—21. 22—23) 

O d p e v : Nikar v grehu ne pozabite Boga. 

Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 

Očitno si hodil s tatovi 
in s prešuštniki si se družil. 
Svoja usta si odpiral za hudobijo 
in tvoj jezik je spletal prevare. Odpev. 

V družbi si govoril zoper svojega brata, 
zasramoval sina svoje matere. 
To si delal in jaz bi naj molčal? 
Grajam te in to ti stavim pred oči. Odpev. 

Razumite to vi, ki pozabljate Boga, 
da vas ne zgrabim in vas nihče ne reši! 
Kdor daruje hvalno daritev, me časti, 
in kdor prav ravna, mu pokažem božje zveličanje. Odpev. 

20 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: HODIMO ZA JEZUSOM 
Mt 8, 18—22. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
18 Ko je Jezus videl okrog sebe mnogo ljudstva, 

je velel oditi na drugo stran jezera. 
19 In pristopil je neki pismouk ter mu rekel: 

»Učenik, za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« 
20 Jezus mu je odgovoril: 

»Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda. 
Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« 

21 Nekdo drug izmed njegovih učencev mu je rekel: 
»Gospod, dovoli mi, da prej grem 
in pokopi jem svojega očeta.« 

22 Jezus mu je pa rekel: 
»Hodi za menoj in pusti, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve.« 

T o r e k 13. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: BOG KAZNUJE SODOMO IN GOMORO 
1 Mojz 19, 15—29. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
15 Ko je zasvitala jutranja zarja, 

sta angela silila Lota: 
»Vstani, vzemi ženo in hčerki, ki sta še doma, 
da ne zgubiš življenja zaradi hudobije mesta Sodome!« 

"Ko se je še obotavljal, sta moža prijela njega, 
ženo in obe hčerki za roko, 
ker mu je Gospod prizanesel, 
ga peljala ven ter izpustila zunaj mesta. 

17 Ko sta jih peljala na piano, je eden rekel: 
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»Reši se, gre za tvoje življenje! 
Ne oziraj se nazaj; ne ustavljaj se nikjer v pokrajini! 
V gorovje se reši, da ne zgubiš življenja!« 

18 Lot pa jima je odgovoril: 
»Ne tako, Gospod! Glej, prosim, 

19 tvoj služabnik je našel milost v tvojih očeh 
in veliko je tvoje usmiljenje, ki si mi ga skazal, 
da si mi rešil življenje. 
Toda jaz se ne morem rešiti na gorovje: 
mogla bi me zadeti nesreča in bi moral umreti. 

20 Glej vendar, tu blizu je mesto, kamor bi mogel uteči. 
In majčkeno je: naj se, prosim, rešim tja, 
ali ni res majčkeno, da ostanem pri življenju.« 

21 Gospod mu je rekel: 
»Glej, ozrl sem se nate tudi v tem, da ne razdenem mesta, 
o katerem si govoril. Reši se hitro tja! 

22 Kajti ničesar ne morem storiti, dokler ne prideš tja.« 
Zato se je to mesto imenovalo Segor (majčkeno). 

23 Sonce je vzhajalo nad zemljo, ko je Lot prišel v Segor. 
24 Tedaj je Gospod dežil nad Sodomo in Gomoro 

žveplo in ogenj od Gospoda, z nebes. 
25 Razdejal je ta mesta in vso pokrajino, 

tudi vse prebivalce teh mest in rastlinstvo te zemlje. 
26 Njegova žena pa se je ozrla nazaj in postala solnat steber. 
"Abraham pa je odrinil zgodaj zjutraj na kraj, 

kjer je stal pred Gospodom. 
28 Ozrl se je proti Sodomi in Gomori 

in proti vsej zemlji te pokrajine; 
in glej, ko je pogledal, se je dim dvigal s pokrajine, 
kakor dim iz peči. 

29 Pri tem, ko je Bog uničil mesta te pokrajine, 
se je Bog spomnil Abrahama ter spravil Lota proč od 

razdejanja, 
ko je razdejal mesta, ki je v njih prebival Lot. 

20* 
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PSALM 25 (2—3. 9—10. 11—12) 

O d p e v : Božja dobrotljivost ml je vedno pred očmi. 

Gospod, skušaj me in me preišči; 
srce in obisti mi z ognjem preskusi. 
Tvoja dobrotljivost mi je vedno pred očmi 
in hodim v tvoji resnici. Odpev. 

Ne ugrabi hkrati z grešniki moje duše 
in mojega življenja s krvoločnimi; 
njihovih rok se drži hudodelstvo, 
njih desnica je polna podkupnine. Odpev. 

Jaz pa hodim v svoji nedolžnosti, 
reši me, usmili se me! 
Moja noga stoji na ravni poti: 
v zborih bom slavil Gospoda. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 310. 

LETO II 

Berilo: PREROK SE NE MORE USTAVLJATI BOŽJI 
BESEDI 

Am 3, 1—8; 4, 11—12. 

Berilo iz knjige preroka Amosa. 

'Poslušajte to besedo, ki jo govori Gospod 
zoper vas, Izraelovi sinovi, 
zoper vse ljudstvo, ki sem ga privedel iz Egipta! 

2 Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji; 
zato bom od vas terjal odgovor za vse vaše krivice! 

3 Ali hodita dva skupaj, če nista istih misli? 
4 Ali rjove lev v gozdu, kadar nima plena? 

Se oglaša mlad lev na ležišču, če ni česa zagrabil? 
5 Mar pade ptica v zanko na zemlji, 

če ji nihče ni nastavil? 
Ali odskoči past od zemlje, preden se kaj ujame? 
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6Ako v mestu zadoni trobenta, 
mar se ljudstvo ne prestraši? 
Mar se v mestu pripeti nesreča, 
ki bi je ne bil pripravil Gospod? 

7 Da, Gospod Bog ne stori ničesar, 
ne da bi razodel svoj sklep svojim služabnikom prerokom. 

8 Ko lev rjove, kdo bi se ne bal? 
Ko Gospod Bog govori, kdo bi ne prerokoval? 

"Napravil sem razdejanje med vami, 
kakor ga je storil Bog v Sodomi in Gomori, 
bili ste kot ogorek, potegnjen iz ognja: 
in vendar se niste vrnili k meni, govori Gospod. 

12 Zato, glej, kaj ti bom storil, o Izrael! 
Da, to ti bom storil: pripravi se, o Izrael, 
na srečanje s svojim Bogom! 

PSALM 5 (5—6. 7. 8) 

O d p e v : Gospod, tvoja pravičnost naj me vodi. 

Saj ti nisi Bog, ki mu je všeč krivica, 
hudobnež se pri tebi ne zadržuje 
in brezbožni ne obstanejo pred teboj. Odpev. 

Sovražiš vse, ki delajo krivico; 
pogubljaš vse, ki lažno govorijo; 
zvijačni ljudje se ti studijo, Gospod. Odpev. 

Jaz pa po tvoji milosti stopam v tvojo hišo, 
padam na kolena v tvojem svetišču, 
v strahu pred tabo. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str 

Evangelij: JEZUS POMIRI VIHAR NA MORJU 
Mt 8, 23—27. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
23 Tisti čas je stopil Jezus v čoln 

in z njim so šli njegovi učenci. 
24 In glej, na morju je nastal velik vihar, 

tako da so čoln zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. 
"Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: 

»Gospod, reši nas, potapljamo se!« 
"In reče jim: 

»Kaj ste boječi, maloverni?« 
Tedaj vstane in ukori vetrove in morje, 
in nastala je velika tišina. 

27 Ljudje so se pa začudili in so govorili: 
»Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje?« 

S r e d a 13. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: PRAVI DEDIČ JE SAMO IZAK 
1 Mojz 21, 5. 8—20. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
5 Abraham je imel sto let, ko se mu je rodil sin Izak. 
8 Deček je rastel in bil odstavljen. 

Tisti dan, ko je bil Izak odstavljen, 
je Abraham napravil veliko pojedino. 

9 Sara pa je videla, da se posmehuje sin Egipčanke Agare, 
ki ga je bila rodila Abrahamu. 

10 Tedaj je rekla Abrahamu: 
»Izženi to deklo in njenega sina! 
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Kajti sin te dekle ne sme biti dedič z mojim sinom Izakom!« 
11 To je bilo Abrahamu silno nevšeč zaradi sina. 
12 A Bog je rekel Abrahamu: 

»Naj ti ne bo žal dečka ne za deklo. 
Kar koli ti poreče Sara, poslušaj jo! 
Kajti po Izaku se bo imenoval tvoj zarod. 

13 Toda tudi deklinega sina bom napravil v narod, 
ker je tvoj potomec« 

"Abraham je tedaj zjutraj zgodaj vstal, 
vzel kruha in meh vode, 
ju dal Agari, ji naložil na ramo, 
ter jo z dečkom odpravil. 
Ko je odšla, je blodila po bersabejski puščavi. 

15 Ko pa je voda v mehu pošla, je odložila dečka pod grm. 
16 Potem je odšla in sedla za streljaj daleč; 

dejala je namreč: »Naj ne vidim, kako deček umira.« 
Tako je sedela na strani in glasno jokala. 

"Bog pa je slišal dečkov glas 
in božji angel je iz nebes poklical Agaro: 
»Kaj ti je, Agara? Ne boj se! 
Kajti Bog je slišal dečkov glas tam, kjer je. 

18Vstani, vzemi dečka in ga drži za roko! 
Kajti njega bom napravil v velik narod.« 

"Bog ji je odprl oči, da je zagledala studenec. 
Šla je, napolnila meh z vodo ter dala dečku piti. 

20 Bog je bil z dečkom; rastel je, 
prebival v puščavi in postal lokostrelec. 

PSALM 33 (7—8. 10—11. 12—13) 

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

Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal, 
iz njegove stiske ga je rešil. 
Angel Gospodov šotori okoli teh, 
ki se ga boje, da jih otme. Odpev. 
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Bojte se Gospoda, njegovi sveti, 
ker nič ne manjka njim, ki se ga boje! 
Mogočni so obubožali in stradali, 
kateri pa so Gospodovi, ničesar ne pogrešajo. Odpev. 

Pridite, otroci, poslušajte me: 
strahu Gospodovega vas bom učil. 
Kdo je, ki ima rad življenje, 
si želi dni, da bi užival dobrote? Odpev. 

EVANGELIJ na str. 313. 

LETO II 
Berilo: BOG HOČE PRAVIČNO SRCE NE SAMO 

ZUNANJIH DARITEV 
Am 5, 14—15. 21—24. 

Berilo iz knjige preroka Amosa. 

Gospod Bog govori: 
14 Iščite, kar je dobro, ne, kar je hudo, da boste živeli 

in bo Gospod, Bog vesolja, z vami, kakor vi pravite! 
15 Sovražite hudo in ljubite dobro, 

in storite, da vlada pravica na sodišču: 
morda se Gospod, Bog vesolja, usmili Jožefovega ostanka. 

21Mrzim vaše praznike, odklanjam vaše shode! 
22 Ako mi tudi darujete žgalne daritve, ne maram njih vonja; 

vaše jedilne daritve mi niso prijetne, 
na vaše tolste mirovne daritve se ne ozrem! 

23 Spravite izpred mene vrišč svojih pesmi, 
ne maram poslušati zvoka vaših strun, 

24 temveč pravica naj teče ko studenec, 
pravičnost kakor potok, ki ne presahne! 
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PSALM 49 (7. 8—9. 10—11. 12—13. 16bc—17) 

O d p e v : Kdor prav dela, bo videl božje zveličanje. 

Gospod Bog je spregovoril: 
poslušaj, moje ljudstvo, govoril bom, 
o Izrael, zoper tebe pričal: 
Bog, tvoj Bog sem jaz. Odpev. 

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. 
Ne jemljem iz tvoje hiše telička 
ne kozlov iz tvojih čred. Odpev. 

Moje so vse zveri v gozdovih, 
tisočere živali na mojih gorah. 
Poznam vse ptice pod nebom, 
kar se giblje po polju, mi je znano. Odpev. 

Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi: 
moj je namreč svet in kar ga napolnjuje. 
Mar jem meso volov 
ali pijem kri kozlov? Odpev. 

Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: HUDI DUHOVI TREPETAJO PRED JEZUSOM 
Mt 8, 28—34. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
28 Ko je prišel Jezus na drugo stran, v Gadarsko deželo, 

sta ga srečala dva obsedenca, 
ki sta prišla iz grobišča, 
tako silno divja, 
da nihče ni mogel iti mimo po tisti poti. > 
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29 In glej, zakričala sta: 
»Kaj imaš ti z nama, božji Sin? 
Ali si prišel semkaj nas pred časom mučit?« 

30 Pasla pa se je ne daleč od njih velika čreda svinj. 
31 In hudi duhovi so ga prosili: 

»Če nas hočeš izgnati, pošlji nas v čredo svinj!« 
32 In rekel jim je: »Pojdite!« 

Izšli so torej in obsedli svinje. 
In glej, vsa čreda je po bregu planila v morje 
in v vodi poginila. 

33 Pastirji pa so zbežali, odšli v mesto 
in razglasili vse, tudi o obsedencih. 

34 In glej, vse mesto je šlo Jezusu naproti; 
in ko so ga ugledali, 
so prosili, da bi šel iz njihovih krajev. 

Č e t r t e k 13. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: DARITEV NAŠEGA OČETA ABRAHAMA 
1 Mojz 22, 1—19. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni je Bog skušal Abrahama. 
Rekel mu je: »Abraham!« 
Odgovoril je: »Tukaj sem.« 

2 Rekel je: 
»Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, 
in pojdi v pokrajino Morijo 
in ga daruj tam v žgalno daritev 
na eni izmed gora, ki ti jo bom pokazal!« 

3 Abraham je zjutraj zgodaj vstal, 
osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in sina Izaka. 
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Ko je naklal drv za žgalno daritev, 
se je vzdignil in šel proti kraju, ki mu ga je Bog omenil. 

4 Tretji dan je povzdignil Abraham oči 
in zagledal tisti kraj od daleč. 

'Abraham je rekel hlapcema: 
»Ostanita tukaj z oslom! 
Jaz in deček pa pojdeva tja, da pomoliva; 
potem se vrneva k vama.« 

6 Nato je Abraham vzel drva za žgalno daritev 
in jih naložil sinu Izaku, 
v roko pa je vzel ogenj in nož; 
tako sta šla oba skupaj. 

7 Izak pa je ogovoril očeta Abrahama in rekel: »Oče!« 
Odgovoril je: »Kaj je, moj sin?« 
Dejal je: 
»Glej, ogenj in drva; a kje je jagnje za žgalno daritev?« 

8 Abraham pa je odgovoril: 
»Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin!« 
Tako sta šla skupaj. 

9 Ko sta prišla na kraj, ki mu ga je bil Bog pokazal, 
je Abraham tam postavil oltar, 
naložil drva, zvezal sina Izaka in ga položil na oltar 

na drva. 
10 In Abraham je stegnil roko in vzel nož, da bi sina 

zabodel. 
11 Tedaj mu je Gospodov angel zaklical iz nebes in rekel: 

»Abraham, Abraham!« 
Odgovoril je: »Tukaj sem.« 
Rekel je: 

12 »Ne steguj roke nad dečka in nič mu ne stori! 
Zdaj namreč vem, da se bojiš Boga 
in mi nisi odrekel svojega edinega sina.« 

"Abraham je povzdignil oči in pogledal O 
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in glej, za njim je bil oven, 
ki se je z rogovi zapletel v trnje. 
Abraham je šel, vzel ovna 
ter ga daroval v žgalno daritev namesto sina. 

"Abraham pa je imenoval ta kraj »Gospod poskrbi«, 
tako da se še danes pravi: 
»Na gori ,Gospod poskrbi'.« 

15 Gospodov angel je iz nebes drugič zaklical Abrahamu 
in rekel: 

16 »Prisežem pri sebi,« govori Gospod, 
17 »ker si to storil in nisi odrekel svojega edinega sina, 

te bom obilno blagoslovil 
in silno pomnožil tvoj zarod 
kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morskem 

obrežju, 
in tvoj zarod si bo osvojil utrdbe svojih sovražnikov. 

18 V tvojem zarodu bodo blagoslovljeni vsi narodi 
na zemlji 

zato, ker si poslušal moj glas.« 
19 Potem se je Abraham vrnil k hlapcema. 

Vzdignili so se in šli skupaj v Barsabo 
in Abraham je tam prebival. 

PSALM H4 (1—2. 3—4. 5—6. 8—9) 

O d p e v : Hodil bom pred Gospodom v deželi živih. 

ali: Aleluja. 

Ljubim Gospoda, ker je slišal 
glas moje prošnje, 
ker je nagnil k meni svoje uho, 
kadar koli sem ga klical. Odpev. 

Stisnile so me smrtne vezi, 
padel sem v stisko in nadloge. 
Tedaj sem klical Gospodovo ime: 
»O Gospod, reši moje življenje!« Odpev. 
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Milostljiv je Gospod in pravičen, 
naš Bog je usmiljen; 
preproste Gospod varuje: 
bil sem beden in rešil me je. Odpev. 

Moje življenje je otel smrti, 
moje oči solza, moje noge padca. 
Hodil bom pred Gospodom 
v deželi živih. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 319. 

LETO II 

Berilo: AMOS PREROKUJE NA BOŽJE POVELJE 
Am 7, 10—17. 

Berilo iz knjige preroka Amosa. 
10 Tedaj je poslal Amazija, duhovnik v Betelu, 

sporočilo Jeroboamu, izraelskemu kralju: 
»Amos snuje zoper tebe zaroto sredi Izraelove hiše; 
dežela ne more več prenašati vsega njegovega govorjenja. 

11 Amos namreč pravi: ,Jeroboam umrje po meču 
in Izrael bo izgnan daleč iz svoje dežele.'« 

12 Potem naroči Amazija preroku Amosu: 
»Ti, videč, izgubi se! Beži v Judovo deželo! 
Tam jej svoj kruh in tam prerokuj! 

13 V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, 
zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska prestolnica!« 

14 Amos je odgovoril Amaziju: 
»Nisem bil ne prerok ne sin preroka; 
bil sem pastir in sem gojil smokve. 

15 Gospod me je vzel, ko sem hodil za čredo, in mi je rekel: 
,Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!' 

16 In sedaj poslušaj Gospodovo besedo: 
Ti praviš: ,Ne smeš prerokovati zoper Izraela, 
ne smeš govoriti zoper Izakovo hišo!' [> 
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"Zato govori Gospod: 
,Tvoja žena postane hotnica v mestu; 
tvoji sinovi in tvoje hčere bodo padli pod mečem, 
tvoja polja bodo razdeljena z merilno vrvico, 
ti sam boš umrl v ognušeni deželi, 
in Izrael bo odpeljan v izgnanstvo daleč od svoje zemlje.'« 

PSALM 18 (8. 9. 10. 11) 

O d p e v : Gospodovi odloki so resnični in pravični. 

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo; 
Gospodova beseda je zanesljiva, 
uči nevednega. Odpev. 

Gospodove postave so prave, 
razveseljujejo srce; 
Gospodov ukaz je čist, 
razsvetljuje oči. Odpev. 

Gospodov strah je iskren, 
ostane vekomaj; 
Gospodovi odloki so resnični, 
obenem pravični. Odpev. 

Zaželeni so bolj ko zlato 
in zakladi čistega zlata, 
slajši so ko med 
in strd iz satovja. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: LJUDJE SLAVIJO BOGA ZARADI JEZUSOVIH 
ČUDEŽEV 

Mt 9, 1—8. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

'Ko je stopil Jezus v čoln, 
se je prepeljal in prišel v svoje mesto Kafarnaum. 

2 In glej, prinesli so mu mrtvoudega, ležečega na postelji. 
Ko je Jezus videl njih vero, je rekel mrtvoudnemu: 
»Zaupaj, sin, tvoji grehi so odpuščeni.« 

3 In glej, nekateri izmed pismoukov so si mislili: 
»Ta govori bogokletno.« 

4 Ko je Jezus videl njih misli, je rekel: 
»Zakaj v srcu hudo mislite? 

5 Kaj je namreč laže, reči: .Odpuščeni so ti grehi', 
ali reči: ,Vstani in hodi'? 

6 Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, 
na zemlji odpuščati grehe« — reče tedaj mrtvoudnemu — 
»vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom.« 

7 In vstal je ter odšel na svoj dom. 
8 Ko so pa množice to videle, so se zbale 

in slavile Boga, ki je dal ljudem tako oblast. 
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P e t e k 13. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: LJUBEZEN DO REBEKE POTOLAŽI IZAKA 
1 Mojz 23, 1—4. 19; 24, 1—8. 62—67. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Sara je živela sto sedemindvajset let 
2 in je umrla v Hebronu v kanaanski deželi. 
Abraham je prišel po Sari žalovat in jokat. 

3 Nato se je Abraham dvignil od rajne in govoril Hetitom: 
4 »Tujec in priseljenec sem pri vas; 

dajte mi pri sebi zemljišče za grob, 
da spravim rajno od doma in jo pokopljem.« 

19 Nato je Abraham pokopal ženo Saro v votlini 
na polju Makpeli, nasproti Mambri, v kanaanski deželi. 

1 Abraham je bil star in prileten 
in Gospod ga je v vsem blagoslovil. 

2 Tedaj je rekel najstarejšemu hlapcu svoje hiše, 
ki je oskrboval vse njegovo imetje: 

3 »Zapriseženi te pri Gospodu, Bogu nebes in Bogu zemlje, 
da ne vzameš žene mojemu sinu izmed hčera Kanaancev, 
med katerimi prebivam, 

4 ampak da pojdeš v mojo deželo in k moji rodovini 
in dobiš ženo mojemu sinu Izaku.« 

'Hlapec mu je odgovoril: 
»Morda žena ne bo hotela z menoj iti v to deželo. 
Ali naj popeljem tvojega sina nazaj v deželo, 
od koder si izšel?« 

6 Abraham pa mu je rekel: 
»Varuj se, da bi popeljal nazaj tja mojega sina! 

7 Gospod, Bog nebes, ki me je vzel iz hiše mojega očeta 
in iz dežele moje rodovine 
in ki mi je govoril in ki mi je prisegel: 
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,Tvojemu zarodu bom dal to deželo,' 
ta bo poslal svojega angela pred teboj, 
da dobiš od tam ženo mojemu sinu. 

8 Če pa žena ne bi hotela iti s teboj, 
si prost te moje zaprisege; 
le mojega sina ne vodi nazaj tja!« 

62 Čez dolgo časa je prišel Izak iz puščave. 
Bival je namreč v puščavi Negeb. 

63 Proti večeru je šel na polje premišljevat. 
Ko je povzdignil oči in pogledal, 
glej, so prihajale kamele. 

64 Tudi Rebeka je povzdignila oči in videla Izaka. 
65 Spustila se je s kamele in rekla hlapcu: 

»Kdo je ta mož, ki nam prihaja naproti po polju?« 
Hlapec je odgovoril: 
»To je moj gospodar.« 
Tedaj je vzela tančico in se zakrila. 

"Nato je hlapec povedal Izaku vse, kar je opravil. 
67 In Izak jo je peljal v šotor svoje matere Sare. 

Vzel je Rebeko in mu je postala žena in jo je ljubil. 
Tako se je Izak potolažil zaradi izgube svoje matere. 

PSALM 105 (1—2. 3 - 4 . 5) 

O d p e v : Hvalite Gospoda, ker je dober. 

ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda, ker je dober, 
vekomaj traja njegovo usmiljenje! 
Kdo bo naštel Gospodova mogočna dela, 
kdo razglasil vso njegovo hvalo? Odpev. 

Blagor njim, ki se držijo zapovedi, 
ki vsak čas delajo, kar je prav! 
Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo, 
obišči me s svojo pomočjo. Odpev. D> 

21 
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Obišči me s svojo pomočjo, 
da bom videl srečo tvojih izvoljenih, 
radoval se ob radosti tvojega ljudstva, 
in se ponašal s tvojo dediščino! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 323. 

LETO II 
Berilo: BOG ZBUJA GLAD PO BOŽJI BESEDI 
Am 8, 4—6. 9—12. 

Berilo iz knjige preroka Amosa. 
4 Poslušajte to, vi, ki požirate siromaka, 

in bi se radi znebili slabotnih v deželi, 
5 ki govorite: 

»Kdaj bo že mlaj mimo, 
da bomo prodajali svoje žito, 
kdaj sobota, da odpremo žitnice? 
Zmanjšali bomo mero, zvišali bomo ceno 
in uporabili bomo varljivo tehtnico; 

6 za majhen denar bomo kupili reveža 
in za par čevljev ubožca; 
z žitom vred bomo razpečali tudi pleve.« 

'Govori Gospod Bog: 
Tisti dan bom dal zaiti soncu opoldne 
in v temo bom zagrnil zemljo ob belem dnevu; 

10 vaše praznike bom spremenil v žalost, 
vse vaše pesmi v žalovanje; 
čez vse vaše telo bom vrgel raševnik, 
na vsako glavo bom spravil plešo; 
to bo žalovanje kakor za edincem, 
in do konca bo kakor dan bridkosti. 

11 Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, 
ko bom poslal v deželo glad, 
ne glad po kruhu in žejo po vodi, 
marveč glad, da bi slišali božjo besedo. 
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"Tedaj bodo tavali od morja do morja, 
begali bodo od severa do vzhoda 
in iskali bodo božjo besedo, pa je ne bodo našli! 

PSALM 118 (2.10. 20.30. 40.131) 
O d p e v : Ne živimo le od kruha, ampak od božje besede. 

Blagor njim, ki spolnjujejo Gospodove odredbe 
in ga iščejo z vsem srcem. 
Z vsem svojim srcem te iščem; 
ne daj, da bi zablodil od tvojih ukazov! Odpev. 

Duša mi omedleva, 
ko vsak čas hrepeni po tvojih odlokih. 
Izbral sem pot resnice, 
odločil sem se za tvoja pota. Odpev. 

Glej, hrepenim po tvojih zapovedih; 
po svoji pravici me poživi! 
Svoja usta odpiram in vdihavam, 
ker hrepenim po tvojih ukazih. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BODIMO USMILJENI IN ŠELE POTEM 
DARUJMO 

Mt 9, 9—13. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
9 Tisti čas je šel Jezus mimo 

in zagledal pri mitnici sedečega moža, 
Mateja po imenu, in mu je rekel: 
»Hodi za menoj.« 
In vstal je ter šel za njim. 

10 Ko je bil pa Jezus v hiši pri mizi, 
glej, je prišlo mnogo cestninarjev in grešnikov 
in so obedovali z njim in njegovimi učenci. O 

21* 
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11 Ko so to videli farizeji, so govorili njegovim učencem: 
»Zakaj vaš učenik je s cestninarji in grešniki?« 

12 Ko je on to slišal, je dejal: 
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. 

"Pojdite in se poučite, kaj se pravi: 
»Usmiljenja hočem in ne daritve.' 
Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« 

S o b o t a 13. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: JAKOB SI PRIDOBI OČETOV BLAGOSLOV 
1 Mojz 27, 1—5. 15—29. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Ko se je Izak postaral 

in so mu oči otemnele, da ni mogel videti, 
je poklical starejšega sina Ezava in mu rekel: 
»Moj sin!« 
Odgovoril mu je: »Tukaj sem.« 

2 Nato je dejal: »Glej, postaral sem se 
in ne vem dneva svoje smrti. 

3 Vzemi zdaj, prosim, svojo pripravo, tul in lok, 
in pojdi v pustinjo ter mi ulovi divjačino! 

4 Napravi mi slastno jed, kakor jo imam rad, in mi jo prinesi, 
da bom jedel in da te moja duša blagoslovi, 
preden umrjem!« 

5Rebeka pa je slišala, ko je Izak govoril sinu Ezavu. 
Ezav je tedaj odšel v pustinjo 
lovit divjačino, da bi jo prinesel. 

"Rebeka pa je vzela najboljša oblačila 
starejšega sina Ezava, ki jih je imela doma pri sebi, 
in jih oblekla mlajšemu sinu Jakobu. 
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"Kožice kozličev pa mu je ovila okrog rok 
in okoli gladkega vratu. 

17 Dala je slastno jed in kruh, ki ga je pripravila, 
v roko sinu Jakobu. 

18 Šel je k očetu in rekel: »Moj oče!« 
Odgovoril je: »Tukaj sem. Kdo si ti, moj sin?« 

19 Jakob pa je odgovoril očetu: 
»Jaz sem tvoj prvorojenec Ezav. 
Storil sem, kakor si mi ukazal. 
Vstani, prosim, sedi in jej od moje divjačine, 
da me blagoslovi tvoja duša'.« 

20 Izak pa je rekel sinu: 
»Kako si jo tako hitro našel, moj sin?« 
Odgovoril je: 
»Ker jo je Gospod, tvoj Bog, pripeljal predme.« 

21 Izak je nato rekel Jakobu: 
»Stopi bliže, da te potipljem, sin, 
ali si ti moj sin Ezav ali ne!« 

22 Jakob je stopil k očetu Izaku. Potipal ga je in rekel: 
»Glas, glas je Jakobov, a roki, roki sta Ezavovi.« 

M.In ni ga spoznal; kajti njegovi roki sta bili kosmati 
kakor roki brata Ezava. 
In ga je blagoslovil. 

"Vprašal pa je še: »Ali si ti res moj sin Ezav?« 
Odgovoril je: »Sem.« 

25 Nato je rekel: »Prinesi mi, da bom jedel 
od divjačine svojega sina in te blagoslovi moja duša.« 
Prinesel mu je in je jedel. 
Nato mu je prinesel vina in je pil. 

26 In oče Izak mu je rekel: 
»Stopi bliže in me poljubi, moj sin!« 

"Pristopil je in ga poljubil. 
Ko je tedaj zaduhal vonj njegovih oblačil, 
ga je blagoslovil: D> 
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»Da, vonj mojega sina je kakor vonj polja, 
ki ga je Gospod blagoslovil. 

28 Bog ti daj rose neba in rodovitnost zemlje, 
obilico žita in vina! 

29 Služijo naj ti ljudstva in klanjajo naj se ti narodi, 
bodi gospod svojih bratov 
in klanjajo naj se ti sinovi tvoje matere; 
kdor te preklinja, bodi preklet, 
in kdor te blagoslavlja, naj bo blagoslovljen!« 

PSALM 134 (1—2. 3 - 4 . 5—6) 

O d p e v : Hvalite Gospoda, ker je dober. 

ali: Aleluja. 

Hvalite Gospodovo ime, 
hvalite ga, Gospodovi služabniki, 
ki stojite v hiši Gospodovi, 
v dvorih hiše našega Boga! Odpev. 

Hvalite Gospoda, ker je dober, 
igrajte njegovemu imenu. 
Jakoba si je izvolil Gospod, 
Izraela kot svojo lastnino. Odpev. 

Saj to vem: velik je Gospod, 
naš gospodar presega vse bogove. 
Kar Gospod hoče, napravi na nebu in zemlji, 
v morju in vseh vodnih globinah. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 328. 
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LETO II 

Berilo: BOG BO SPET OBNOVIL IZRAELOVO SLAVO 
Am 9, 11—15. 

Berilo iz knjige preroka Amosa. 
Tako govori Gospod: 

11 Tiste dni spet dvignem razpadlo Davidovo kočo, 
popravim razpoke, dvignem podrtine, 
obnovim jo, kakor je bila v nekdanjih časih, 

12 da vzamejo v posest ostanek Edoma 
in vse narode, ki so bili moji, 
govori Gospod, ki to izvršuje. 

13 Glej, prišli bodo dnevi, govori Gospod, 
ko bo stopal orač tesno za žanjcem 
in tlačilec grozdja za sejavcem; 
z gora" bo kapljal vinski mošt in teklo bo z vseh gričev. 

"Obnovil bom svoje ljudstvo Izrael; 
pozidali bodo in naselili porušena mesta, 
zasadili bodo vinograde in pili vino, 
napravili vrtove in uživali njihov sad. 

15 Zasadil jih bom v njihovi zemlji; 
nikdar več ne bodo izruvani iz zemlje, 
ki sem jo dal njim, 
govori Gospod, tvoj Bog. 

PSALM 84 (9ab—10. 11—12. 13—14) 

O d p e v : Gospod nam je vir mini. 

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

Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala, 
pravičnost in mir se poljubila; 
zvestoba bo pognala iz zemlje, 
pravičnost se sklonila z nebes. Odpev. C> 
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Gospod bo dal blagoslov 
in naša dežela bo obrodila svoj sad. 
Pravičnost bo hodila pred njim 
in zveličan je po sledi njegovih korakov. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: POST NE SODI V CAS VESELJA 
Mt 9, 14—17. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

"Tedaj so stopili k Jezusu Janezovi učenci in rekli: 
»Kako da se mi in farizeji pogostoma postimo, 
tvoji učenci pa ne?« 

"Jezus jim je odgovoril: 
»Ali morejo žalovati svat je, dokler je pri njih ženin? 
Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet 
in takrat se bodo postili. 

16 Nihče ne prišije zaplate iz neudelanega blaga na staro 
obleko. 

Našiv namreč obleko trga in nastane še večja luknja. 
"Tudi ne devajo novega vina v stare mehove; 

sicer mehovi počijo in se vino razlije in mehovi končajo; 
temveč novo vino devajo v nove mehove in se oboje ohrani.« 
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P o n e d e l j e k 14. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: JAKOB GLEDA BOGA IN ANGELE MED NEBOM 
IN ZEMLJO 

1 Mojz 28, 10—22a. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
10 Tiste dni je Jakob odšel iz Bersabe in potoval v Haran. 
11 Dospel je na neki kraj in je tam prenočil, 

ker je sonce zašlo. 
Vzel je enega izmed kamnov tega kraja, 
si ga dejal za podglavje, legel in tam zaspal. 

12 Tedaj se mu je sanjalo: 
Glej, lestvica je bila postavljena na zemljo 
in njen vrh je segal do neba 
in božji angeli so hodili po njej gor in dol. 

13 In glej, Gospod je stal na njej in rekel: 
Jaz sem Gospod, Bog tvojega očeta Abrahama in Bog Izakov; 
deželo, v kateri spiš, dam tebi in tvojemu zarodu. 

14 Tvoj zarod bo kakor prah zemlje; 
razširil se boš proti zahodu in vzhodu, severu in jugu; 
in blagoslovljeni bodo v tebi in v tvojem zarodu 

vsi rodovi na zemlji. 
15 Glej, jaz bom s teboj in te bom varoval, kamor koli pojdeš, 

in te pripeljem nazaj v to deželo; 
kajti ne bom te zapustil, dokler ne storim, kar sem obljubil.« 

16 Jakob se je zbudil iz spanja in rekel: 
»Resnično, Gospod je na tem kraju in jaz nisem vedel.« 

"Poln strahu je dejal: 
»Kako častitljiv je ta kraj! 
To ni nič drugega ko božja hiša in to so nebeška vrata!« 

18 Ko je Jakob zjutraj zgodaj vstal, 
je vzel kamen, ki si ga je bil dejal za vzglavje, 
ga postavil za spomenik in izlil nanj olja. [> 
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19 Imenoval je ta kraj Betel, 
prej pa se je mesto imenovalo Luža. 

20 In Jakob je naredil obljubo: 
»Ako bo Bog z menoj in me obvaruje na tej poti, 
po kateri hodim, 
in mi da kruha, da bom jedel in obleke, da se bom oblačil, 

21 in se srečno vrnem v očetovo hišo, bo Gospod — moj Bog, 
22 in ta kamen, ki sem ga postavil za spomenik, 

bo božja hiša. 

PSALM 90 (1—2. 3-^i. 14—15) 
O d p e v : Moj Bog, vate zaupam. 

Ti, ki živiš v zavetju Najvišjega, 
ki bivaš v senci Vsemogočnega, 
reci Gospodu: »Moje zavetje si in moja moč, 
moj Bog, ki vanj zaupam.« Odpev. 

On te osvobodi iz zanke ptičarjev, 
reši pogubne kuge. 
Pokrije te s svojimi perutmi 
in zatečeš se pod njegova krila. Odpev. 

Ker mi je vdan, ga osvobodim, 
varoval ga bom, ker moje ime spoznava. 
Kadar me bo klical, ga uslišim; 
z njim bom v trpljenju, rešim ga in počastim. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 332. 
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LETO II 
Berilo: BOG NAPOVE VEČNO ZAROKO S SVOJIM 

LJUDSTVOM 
Oz 2, 16b. 17b—18. 21—22. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 

Tako govori Gospod: 
"Glej, povedem nezvesto v puščavo, 

spregovorim ji na srce! 
"Tam bo voljna kakor v mladih dneh, 

kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. 
"Tisti dan, govori Gospod, 

me bo imenovala »Moj mož!« 
Ne bo me več imenovala: »Moj gospodar« ali »moj Baal.« 

21 »S teboj se zaročim na veke; 
s teboj se zaročim v pravičnosti in pravici, 
v ljubezni in usmiljenju; 

22 s teboj se zaročim v zvestobi, 
in spoznala boš Gospoda.« 

PSALM 144 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 
O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

Vsak dan te bom slavil 
in hvalil tvoje ime vekomaj. 
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden, 
ne da se preiskati njegova veličina. Odpev. 

Rod za rodom slavi tvoja dela 
in oznanja tvojo moč. 
Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva 
in razglašajo tvoja čudovita dela. Odpev. 

Poročajo o moči tvojih strašnih del 
in pripovedujejo o tvoji veličini. 
Razglašajo hvalo tvoje velike dobrote 
in se radujejo tvoje pravičnosti. Odpev. 
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Blag in usmiljen je Gospod, 
potrpežljiv in premilostljiv. 
Dober je Gospod vsem, 
usmiljen do vseh svojih del. Odpev. 

AEELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: OČE PROSI JEZUSA ZA OBUDITEV 
MRTVE HČERE 

Mt 9, 18—26. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
18 Ko je Jezus govoril, glej, pristopi neki načelnik, 

pade preden j in pravi: 
»Moja hči je pravkar umrla. 
Toda pridi, položi roko nanjo in bo živela.« 

"Jezus vstane ter gre z njim in učenci ga spremljajo. 
20 In glej, žena, ki je na krvotoku trpela dvanajst let, 

je pristopila od zadaj in se dotaknila roba njegove obleke. 
"Mislila si je namreč: 

»Ako se dotaknem le njegove obleke, bom ozdravela.« 
22 Jezus se obrne, jo pogleda in reče: 

»Zaupaj, hči, tvoja vera te je ozdravila.« 
In žena je bila zdrava od tiste ure. 

23 Ko je tedaj Jezus prišel v načelnikovo hišo 
in videl piskače in razburjeno množico, je rekel: 

24 »Umaknite se, deklica namreč ni umrla, ampak spi.« 
Pa so se mu posmehovati. 

25 Ko pa je bila množica odpravljena, je vstopil, 
26 deklico prijel za roko in je vstala. 

In glas o tem je šel po vsej tisti deželi. 
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T o r e k 14. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: JAKOB SE BORI Z BOGOM IN DOBI IME IZRAEL 
1 Mojz 32, 23—32. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
23 Tiste dni je Jakob zgodaj vstal, 

vzel svoji dve ženi, dve dekli in enajst sinov 
ter prebredel reko Jabok. 

24 Vzel jih je in jih spravil čez reko; 
spravil je čez tudi vse, kar je imel. 

25 In Jakob je zaostal sam. 
Tedaj se je z njim bojeval mož, 
dokler ni zasvitala jutranja zarja. 

26 Ko je videl, da ga ne more premagati, 
ga je udaril na kolkov sklep, 
tako da se je Jakobu ta sklep izvinil, 
ko se je bojeval z njim. 

27 Nato je rekel: 
»Spusti me; kajti jutranja zarja že vzhaja!« 
Pa je Jakob odgovoril: 
»Ne spustim te, ako me ne blagosloviš.« 

28 Potem ga je mož vprašal: »Kako se imenuješ?« 
In je odgovoril: »Jakob.« 

29 Nato je rekel: »Ne imenuj se več Jakob, ampak Izrael; 
kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal.« 

30 Tedaj je Jakob rekel: »Povej, prosim, svoje ime!« 
Odgovoril je: »Čemu vprašaš po mojem imenu?« 
Potem ga je tam blagoslovil. 

31 Jakob pa je imenoval ta kraj Fanuel: 
»Saj sem videl Boga od obličja do obličja 
in je bilo vendar oteto moje življenje.« 

32 Sonce je vzhajalo, ko je šel preko Fanuela dalje, 
a šepal je zaradi svojega kolka. 
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PSALM 16 (1. 2—3. 6—7. 8b.l5) 

O d p e v : Opravičen bom gledal božje obličje. 

čuj , Gospod, pravično pravdo, 
čuj moje vpitje, 
poslušaj mojo molitev, 
na mojih ustnicah ni zvijače! Odpev. 

Od tebe naj pride sodba o meni; 
tvoje oči vidijo, kar je prav. 
Preišči me, preskusi me z ognjem: 
ne boš našel v meni krivice. Odpev. 

Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš; 
nagni se k meni in me poslušaj. 
Pokaži svoje čudovito usmiljenje, 
ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo. Odpev. 

Skrij me v senci svojih peruti 
in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje; 
se nasičeval, ko se zbudim, 
s tvojo podobo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 336. 

LETO II 

Berilo: NEZVESTOBA BOGU NARASTE V UNIČUJOČ 
VIHAR 

Oz 8, 4—7. 11—13. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 

Tako govori Gospod: 
4 Izraelovi sinovi so si postavili kralje, 
a ne na mojo pobudo; 
nameščali so si poglavarje, a brez mojega odobrenja. 
Iz svojega srebra in zlata so si narejali malike, 
zato, da bodo uničeni. 

5 Doklej ne bodo mogli biti čisti, Izraelovi sinovi! 
Moj srd se vnema zoper nje, odklanjam tvoje tele, Samarija! 
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6 To je obrtniški izdelek, to ni Bog; 
zato se bo samarijsko tele razbilo na koščke. 

7Sejejo veter, želi bodo vihar. 
Njih žito ne bo dalo zrnja, ne zrnje moke, 
in če bi jo dalo, jo bodo použili tujci. 

11 Efraim je množil oltarje za spravo, 
postali so mu oltarji greha. 

12 Naj mu predpišem tisoč zakonov postave, 
imel jih bo za tuje. 

"Radi imajo daritve, naj žrtvujejo; 
radi imajo daritveno meso, naj jedo! 
Gospodu pa to ni všeč. 
Zdaj se spominja njihove krivde, 
in kaznoval bo njihove grehe; 
zopet bodo morali iti v Egipt. 

PSALM 113 B (3—4. 5—6. 7ab—8. 9—10) 

O d p e v : Božje ljudstvo zaupa v Gospoda. 

ali: Aleluja. 

Naš Bog je v nebesih; 
stori vse, kar koli hoče. 
Njihovi maliki so srebro in zlato, 
delo človeških rok. Odpev. 

Usta imajo, pa ne govorijo, 
oči imajo, pa ne vidijo, 
ušesa imajo, pa ne slišijo, 
nos imajo, pa ne dihajo. Odpev. 

Roke imajo, pa ne tipajo, 
noge imajo, pa ne hodijo. 
Njim bodo podobni, ki jih delajo, 
vsak, ki vanje zaupa. Odpev. 

Izraelova hiša zaupa v Gospoda: 
on je njihov pomočnik in njihovo varstvo. 
Aronova hiša zaupa v Gospoda: 
on je njihov pomočnik in njihovo varstvo. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: OBILNA ŽETEV, A MALO DELAVCEV 
Mt 9, 32—38. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
32 Tisti čas so k Jezusu privedli nemega človeka, 

ki je bil obseden. 
33 Ko je bil hudi duh izgnan, je mutec spregovoril. 

Množice so se začudile: 
»Nikoli se ni videlo kaj takega v Izraelu.« 

34 Farizeji pa so govorili: 
»S poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« 

35 Jezus je hodil po vseh mestih in vaseh: 
učil je v njih shodnicah, 
oznanjal blagovest kraljestva 
in ozdravi j al vse bolezni in vse slabosti. 

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

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

38 Prosite torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev na svojo žetev.« 
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S r e d a 14. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: V TRPUENJU SE ZAVEMO SVOJIH NEKDANJIH 
GREHOV 

1 Mojz 41, 55—57; 42, 5—7a. 17—24a. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
55 Ko je vsa egiptovska dežela trpela lakoto, 

je vpilo ljudstvo k faraonu za kruh. 
Faraon pa je rekel vsem Egipčanom: 
»Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, storite!« 

56 Ko je torej lakota nastopila po vsej zemlji, 
je Jožef odprl vse žitnice in prodajal žito Egipčanom. 
Lakota pa je bila v egiptovski deželi vedno hujša. 

57 In ves svet je hodil v Egipt k Jožefu kupovat žita; 
kajti lakota je bila po vsej zemlji huda. 

5 Prišli so tudi Izraelovi sinovi kupovat žita 
med drugimi, ki so prihajali; 
kajti lakota je bila v kanaanski deželi. 

'Jožef pa je bil oblastnik v deželi, 
prodajal je žito vsemu ljudstvu dežele. 
Tako so prišli Jožef o vi bratje 
in so se pred njim priklonili do tal. 

7 Ko je Jožef videl svoje brate, jih je spoznal, 
a se je zatajil kot tujec pred njimi 
ter govoril z njimi trdo. 

"Potem jih je dal skupaj zapreti za tri dni. 
"Tretji dan jim je Jožef rekel: 

»To morate storiti, če hočete ostati pri življenju 
— jaz se namreč bojim Boga: 

19 Če ste pošteni, naj ostane eden izmed vas bratov 
ujetnik v hiši, kjer ste bili zaprti. 
Vi pa pojdite in nesite žito za vaše gladujoče družine! > 

22 
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20 Potem pripeljite svojega najmlajšega brata k meni! 
Tako se bodo vaše besede skazale za resnične in ne boste 

umrli.« 
Storili so tako. 

21 Tedaj so med seboj govorili: 
»Resnično, pregrešili smo se nad svojim bratom. 
Kajti videli smo bridkost njegove duše, 
ko nas je prosil usmiljenja, pa nismo poslušali; 
zato je prišla nad nas ta stiska.« 

22Ruben jim je govoril: 
»Ali vam nisem rekel: ,Ne pregrešite se nad mladeničem!' 
Pa niste poslušali. Tako se, glejte, terja njegova kri.« 

23 Niso pa vedeli, da Jožef razume, ker je z njimi govoril po 
tolmaču. 

Obrnil se je proč od njih in se razjokal. 

PSALM 32 (2—3. 10—11. 18—19) 

O d p e v : Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami. 

Slavite Gospoda s citrami, 
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami. 
Pojte mu novo pesem, 
dobro mu pojte, da bo donelo. Odpev. 

Gospod podira sklepe narodov, 
uničuje misli ljudstev. 
Gospodov sklep ostane na veke, 
njegove misli od roda do roda. Odpev. 

Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo, 
na nje, ki upajo v njegovo milost, 
da otme njih duše smrti 
in jih ob lakoti preživlja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 340. 
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LETO II 
Berilo: PREROK SPODBUJA K SPREOBRNITVI, 

DOKLER JE ŠE ČAS 
Oz 10, 1—3. 7—8. 12. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 
1 Izrael je bil bujna trta, ki je obilno rodila. 
Čim bolj pa je bila polna sadov, 
tem bolj so množili oltarje, 
čim bolje je šlo deželi, 
tem bogatejše stebre so stavili. 

2 Njih srce je razdeljeno, zdaj bodo pokončani; 
Gospod bo razdrl njih oltarje, porušil bo njihove stebre. 

s Tedaj bodo rekli: 
»Nimamo kralja, ker se nismo bali Gospoda; 
kaj nam more kralj pomagati?« 

7 Samarija je propadla, 
njen kralj je ko trska na površini vode. 

8 Razdejane bodo zločinske višine, ta greh Izraelov; 
trnje in robidovje bo rastlo na njihovih oltarjih. 
Tedaj porečejo goram: »Pokrijte nas!« 
in hribom: »Padite na nas!« 

12Sejte si seme pravičnosti; novo zemljo prekrčite! 
Čas je iskati Gospoda, da pride k vam sad pravičnosti! 

PSALM 104 (2—3. 4—5. 6—7) 
O d p e v : Iščite vedno Gospodovo obličje. 

ali: Aleluja. 

Pojte Gospodu, igrajte mu, 
pripovedujte o vseh njegovih čudežih! 
Ponašajte se z njegovim svetim imenom, 
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda! Odpev. 
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Opazujte Gospoda in njegovo moč, 
vedno iščite njegovo obličje! 
Spominjajte se njegovih čudovitih del, 
njegovih znamenj in njegove razsodbe. Odpev. 

O zarod njegovega služabnika Abrahama, 
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 
On je Gospod, naš Bog; 
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS POŠILJA APOSTOLE K IZGUBLJENIM 
IZRAELOVIM SINOVOM 

Mt 10, 1—7. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 Tisti čas je Jezus poklical svojih dvanajst učencev 
ter jim dal oblast, izganjati hude duhove 
in ozdravi jati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. 

2 Imena dvanajsterih apostolov so pa ta: 
prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; 

3 Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; 
Filip in Bartolomej; 
Tomaž in cestninar Matej; 
Jakob, Alfejev sin, in Tadej; 

4 Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, ki ga je tudi izdal. 
5 Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: 

»Na pot k nevernikom ne hodite 
in v samarijska mesta ne stopajte, 

'marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. 
7 Grede oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo.'« 
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Č e t r t e k 14. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: JOŽEF BOŽJE ORODJE ZA REŠITEV IZ EGIPTA 
1 Mojz 44, 18—21. 23b—29; 45, 1—5. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

Juda in njegovi bratje, Jakobovi sinovi, so prišli v Egipt. 
18 Tedaj je Juda stopil k Jožefu in mu rekel: 

»Gospod, prosim, naj sme tvoj hlapec 
spregovoriti besedo pred svojim gospodom. 
Naj se ne vname tvoja jeza zoper tvojega hlapca. 
Saj si kakor faraon. 

"Gospod, vprašal si svoje hlapce: 
,Ali imate še očeta ali brata?' 

20 Odgovorili smo gospodu: ,Imamo še starega očeta 
in mladeniča, ki se mu je rodil v starosti; 
njegov brat je umrl; 
tako je ostal sam od svoje matere; 
zato je ljubljenec svojega očeta.' 

21 Ti pa si zapovedal svojim hlapcem: 
.Pripeljite ga k meni, da ga vidim s svojimi očmi! 

23 Če ne pride z vami vaš najmlajši brat, 
ne boste več videli mojega obličja.' 

24 Ko smo pa prišli k svojemu očetu, tvojemu hlapcu, 
smo mu sporočili gospodove besede. Naš oče pa je rekel: 

23,Kupite nam zopet nekaj živeža!' 
26 Dejali smo: ,Ne moremo iti; 

le če bo naš najmlajši brat z nami, poj demo: 
kajti ne smemo videti moževega obličja, 
ako ni našega najmlajšega brata z nami.' 

"Rekel nam je moj oče, tvoj hlapec: 
,Vi veste, da mi je žena rodila dva sina. 

28 Eden je odšel od mene 
in sem dejal: Resnično, raztrgan, raztrgan je! t> 
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In nisem ga videl do zdaj. 
29 Ako vzamete še tega izpred mojega obličja 

in ga zadene nesreča, 
spravite moje sive lase od žalosti pod zemljo.'« 

1 Tedaj se Jožef ni več mogel premagovati 
vpričo vseh, ki so stali pri njem. Zaklical je: 
»Pošljite vse od mene ven!« 
Tako ni bilo nikogar pri Jožefu, 
ko se je dal bratom spoznati. 

2 Tedaj je na glas zajokal, tako da so slišali Egipčani 
in cula tudi faraonova hiša. 

3 Potem je rekel Jožef svojim bratom: 
»Jaz sem Jožef! Torej moj oče še živi!« 
Bratje pa mu niso mogli odgovoriti, 
tako so osupnili pred njim. 

4 Jožef pa je rekel bratom: 
»Stopite, prosim, bliže k meni!« 
In ko so pristopili bliže, je dejal: 
»Jaz sem vaš brat Jožef, ki ste ga prodali v Egipt. 

5 Zdaj pa se nikar ne žalostite in si ne očitajte, 
da ste me prodali semkaj! 
Kajti Bog me je poslal pred vami, 
da vas ohrani pri življenju.« 

PSALM 104 (16—17. 18—19. 20—21) 
O d p e v : Spominjajmo se čudovitih božjih del. 

ali: Aleluja. 

Poklical je lakoto v deželo, 
odtegnil vso zalogo kruha; 
poslal je moža pred njimi, 
Jožefa, prodanega za sužnja. Odpev. 
Njegove noge so vklenili v spone, 
okoli vratu mu dali železje, 
dokler se ni spolnila njegova napoved, 
in ga je potrdila Gospodova beseda. Odpev. 
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Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe, 
poglavar ljudstev ga je osvobodil; 
postavil ga je za gospodarja svoji hiši, 
za vladarja vsej posesti. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 344. 

LETO II 

Berilo: BOG Z UUBEZNIJO SPREMLJA SVOJE LJUDSTVO 
Oz 11, 1. 3—4. 8c—9. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 

To govori Gospod: 
1 Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil 
in iz Egipta sem poklical svojega sina. 

3Efraima sem učil hoditi, 
jemal sem jih v svoje naročje, 
pa niso spoznali, da sem skrbel zanje! 

4 Z vrvicami dobrote sem jih vlekel, 
z vezmi ljubezni; 
bil sem jim kakor človek, ki dvigne dojenčka k svojemu 

licu, 
nagnil sem se k njemu in mu dal jesti. 

8 Moje srce se obrača k tebi 
moja notranjost v usmiljenju gori. 

9 Ne bom storil po nagibu svoje jeze, 
ne bom pahnil Efraima v pogibel, 
zakaj Bog sem in ne človek: 
Sveti sem v tvoji sredi 
in ne sovražnik pred vrati. 

PSALM 79 (2ac.3b. 15—16) 

O d p e v : Gospod, ozrl se na nas in rešeni bomo. 

Izraelov pastir, poslušaj, 
ti, ki sediš nad kerubi, zasijaj, C> 
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zbudi svojo moč 
in pridi, da nas rešiš! Odpev. 

Gospod, naš Bog, povrni se, 
ozri se z nebes in glej, obišči to trto! 
Varuj njo, ki jo je zasadila tvoja desnica, 
sadiko, katero si ti okrepil! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: APOSTOLI NAJ NESEBIČNO OZNANJAJO 
Mt 10, 7—15. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 
7 Grede oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo.« 
8 Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, 

gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. 
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. 

' N e jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, 
10 ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. 

Delavec je vreden svoje hrane. 
" V katero koli mesto ali vas pa pridete, 

poizvedite, kdo je tam vreden, 
in tam ostanite, dokler ne odpotujete. 

12 Ko stopite v hišo, jo pozdravite. 
13 In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; 

če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. 
14 In kjer vas kdo ne bo sprejel 

in ne bo poslušal vaših besed, 
pojdite iz tiste hiše ali iz tistega mesta 
in otresite prah s svojih nog. 

"Resnično, povem vam: 
Laže bo na sodni dan sodomski in gomorski zemlji 
ko tistemu mestu. 
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P e t e k 14. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: OČAK JAKOB SE VESELI SNIDENJA 
1 Mojz 46, 1—7. 28—30. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Izrael je odrinil v Egipt z vsem, kar je imel. 
Ko je prišel v Bersabo, je daroval klavne daritve 

Bogu svojega očeta Izaka. 
2 In Bog je v nočni prikazni rekel Izraelu: 

»Jakob, Jakob!« Odgovoril je: »Tukaj sem!« 
3 In je dejal: »Jaz, Bog, sem Bog tvojega očeta. 

Ne boj se iti v Egipt; 
kajti tam te bom naredil v velik narod. 

4 Jaz pojdem s teboj v Egipt 
in jaz te gotovo popeljem tudi nazaj. 
Jožef ti bo zatisnil oči s svojo roko.« 

5 Jakob se je tedaj dvignil iz Bersabe. 
Izraelovi sinovi so posadili očeta Jakoba, 
svoje žene in otroke na vozove, ki jih je poslal faraon, 
da bi ga odpeljali. 

6 Vzeli so tudi živino in imetje, 
ki so ga pridobili v kanaanski deželi. 
Tako so prišli v Egipt Jakob in z njim vsi njegovi potomci. 

7 Svoje sinove in vnuke, svoje hčere in vnukinje, 
vse svoje potomstvo je pripeljal s seboj v Egipt. 

!8 Poslal pa je Juda pred seboj k Jožefu, 
da bi dal navodila pred njegovim prihodom v Gesen; 
tako so prišli v deželo Gesen. 

"Tedaj je napregel Jožef svoj voz 
in šel naproti očetu Izraelu v Gesen. 
Ko ga je oče zagledal, se ga je oklenil okoli vratu 
in dolgo jokal ob njegovem vratu. 

" In Izrael je rekel Jožefu: 
»Zdaj rad umrjem, ko sem videl tvoje obličje, da še živiš!« 
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PSALM 36 (3—4. 18—19. 27—28. 39—40) 

O d p e v : Rešitev za pravične pride od Gospoda. 

Upaj v Gospoda in delaj dobro 
pa boš prebival v deželi in užival varnost! 
Imej veselje v Gospodu 
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce. Odpev. 

Gospod skrbi za življenje poštenih 
in njih dediščina ostane na veke. 
V času nesreče ne bodo osramočeni, 
v dnevih lakote bodo nasičeni. Odpev. 

Ogibaj se hudega in delaj dobro, 
pa boš ostal na veke! 
Gospod ljubi pravičnost 
in svojih svetih ne zapusti. Odpev. 

Rešitev za pravične pride od Gospoda, 
ki je njihovo pribežališče v stiski; 
Gospod jim pomaga in jih rešuje, 
ker se zatekajo k njemu. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 348. 

LETO II 
Berilo: NE KROJIMO SAMI SEBI BOGA 
Oz 14, 2—10. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 

To govori Gospod: 
2 Izrael, vrni se h Gospodu, svojemu Bogu, 

zakaj po svoji krivdi si padel. 
'Vzemite besede s seboj 

in vrnite se h Gospodu ter mu recite: 
»Odpusti vso pregreho in vzemi za dobro, 
da ti darujemo sad svojih ustnic. 

4 Asirci nas ne bodo rešili, ne bomo več sedli na konja, 
in tega, kar so izdelale naše roke, 
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ne bomo več imenovali ,naš Bog', 
zakaj pri tebi najde sirota sočutje.« 

5 Ozdravil bom njih zablodo, rad jih bom ljubil, 
zakaj moja jeza se je od njih odvrnila. 

6 Kakor rosa bom Izraelu, cvetel bo kakor lilija, 
pognal bo korenine kakor na Libanonu; 

7 njegove veje se bodo široko razprostirale, 
veličasten bo kakor oljka 
in njegov vonj bo kakor vonj kadila. 

8 Vrnili se bodo in sedli bodo pod mojo senco; 
zopet bodo pridelovali pšenico in gojili vinsko trto: 
nje vino bo slovelo kot libanonsko. 

9 Kaj ima Efraim še skupnega z maliki? 
Kaznoval sem ga, nato sem ga osrečil. 
Jaz sem kakor zelena cipresa; 
iz mene izhaja sad, ki je na njem. 

10 Kdor je moder, bo to razumel, 
kdor je razumen, bo spoznal, da so Gospodova pota ravna: 
pravični hodijo po njih, grešniki pa na njih padejo. 

PSALM 50 (3—4. 8—9. 12—13. 14.17) 

O d p e v : Oznanjeval bom tvojo hvalo. 

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, 
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho! 
Popolnoma me operi moje krivde 
in mojega greha me očisti! Odpev. 

Glej, odkritosrčnosti se veseliš 
in v notranjosti me učiš modrosti, 
pokropi me s hizopom in bom očiščen, 
operi me in bolj kot sneg bom bel! Odpev. 

Cisto srce, o Bog, mi ustvari 
in duha stanovitnosti v meni obnovi! 
Ne zavrzi me izpred' svojega obličja 
in svojega svetega duha mi ne odvzemi! Odpev. t> 



348 14. navadni teden: petek 

Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem 
in duha velikodušnosti v meni utrdi. 
Gospod, odpri moje ustnice 
in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: PO APOSTOLIH GOVORI BOŽJI DUH 
Mt 10, 16—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
"Glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 

Bodite torej previdni kakor kače 
in preprosti kakor golob je. 

"Varuj te se pa ljudi; 
zakaj izročali vas bodo sodiščem 
in vas bičali v svojih shodnicah; 

18 pred poglavarje in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, 
v pričevanje njim in poganom. 

" K a d a r vas pa izročijo, 
ne skrbite, kako ali kaj bi govorili; 
zakaj dano vam bo tisto uro, kaj govorite. 

20 Ne boste namreč govorili vi, 
ampak Duh vašega Očeta je, ki bo v vas govoril. 

21 Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina, 
in otroci bodo vstajali zoper starše 
in jih izročali v smrt: 

22 in sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; 
kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. 

23 Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. 
Kajti resnično, povem vam: 
Ne boste obhodili Izraelovih mest, 
preden pride Sin človekov. 
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LETO I 

Berilo: JOŽEF OPOZARJA BRATE NA BOŽJE OBLJUBE 
1 Mojz 49, 29—33; 50, 15—25. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
29 Tiste dni je Jakob naročil svojim sinovom: 

»Pridružujem se svojemu ljudstvu; 
pokopi j ite me pri mojih očetih, 
v votlini, ki je na polju Hetejca Efrona; 

30 v votlini, ki je na polju Makpeli, 
nasproti Mambri, v kanaanski deželi, 
na zemljišču, ki ga je Abraham kupil od Hetejca Efrona 

za grobišče! 
31 Tam so pokopali Abrahama in njegovo ženo Saro, 

tam so pokopali Izaka in njegovo ženo Rebeko 
in tam sem pokopal Lijo.« 

32 To je polje z votlino, ki je bilo pridobljeno od Hetejcev. 
33 Ko je Jakob nehal dajati naročila svojim sinovom, 

je dejal svoje noge nazaj na posteljo, 
potem je umrl in bil pridružen svojemu ljudstvu. 

15 Tedaj so se Jožef o vi bratje bali zaradi očetove smrti 
in so govorili: 
»Kaj, če bi nas Jožef sovražil 
in nam res povrnil vse hudo, kar smo mu storili!« 

16 In dali so Jožefu sporočiti: 
»Tvoj oče je pred smrtjo tole naročil: Tako recite Jožefu: 

17,Odpusti vendar hudodelstvo svojih bratov 
in njihov greh, da so ti hudo storili!' 
Zdaj odpusti, prosimo, hudodelstvo častilcev Boga tvojega 

očeta!« 
Jožef se je zjokal, ko so mu to sporočili. 

"Teda j so šli njegovi bratje sami tja, 
se vrgli pred njegovo obličje in rekli: > 
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»Glej, tvoji sužnji smo!« 
"Jožef pa jim je rekel: 

»Ne bojte se! Ali sem mar jaz na božjem mestu? 
20 Vi ste sicer namer j ali hudo zoper mene, 

Bog pa je to obrnil na dobro, 
da izvrši to, kar se danes vidi: 
da ohrani pri življenju mnogo ljudi. 

21 Zdaj torej se nikar ne bojte! 
Jaz bom skrbel za vas in vaše otroke!« 
Tako jih je tolažil in spodbujal k pogumu. 

22 Jožef je prebival v Egiptu, on in družina njegovega očeta. 
2ivel pa je Jožef sto deset let. 

23 Videl je Efraimove sinove do tretjega roda; 
tudi sinovi Manasejevega sina Mahirja 
so se rodili Jožefu na kolena. 

24 Potem je rekel Jožef svojim bratom: 
»Jaz bom umrl. Bog pa vas bo gotovo obiskal 
in vas popeljal iz te dežele v deželo, 
ki jo je s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu.« 

25 In Jožef je zaprisegel Izraelove sinove z besedami: 
»Gotovo vas bo Bog obiskal; 
odnesite takrat moje kosti od tod!« 

PSALM 104 (1—2. 3—4. 6—7) 

O d p e v : Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli. 

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, 
oznanjujte med narodi njegova čudovita dela! 
Poj te mu, igrajte mu, 
pripovedujte o vseh njegovih čudežih! Odpev. 

Ponašajte se z njegovim svetim imenom, 
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda! 
Opazujte Gospoda in njegovo moč, 
vedno iščite njegovo obličje! Odpev. 
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O zarod njegovega služabnika Abrahama, 
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 
On je Gospod, naš Bog; 
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 352. 

LETO II 

Berilo: PREROK NI VREDEN, DA BI GLEDAL BOGA 
Iz 6, 1—8. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1 V letu, ko je umrl kralj Ozija, 

sem videl Vsemogočnega, 
sedečega na visokem in vzvišenem prestolu. 
Njegova vlečka je napolnila svetišče. 

2 Serafi so stali pred njim. 
Vsak je imel šest peruti: z dvema si je zakrival obraz, 
z dvema noge in z dvema je letal. 

3 Drug drugemu so klicali: 
»Svet, svet, svet je Gospod vesolja! 
Vsa zemlja je polna njegovega veličastva!« 

4 Podboji pri vratih so se stresali od glasu vpijočih 
in hiša se je napolnila z dimom. Tedaj sem rekel: 

5 »Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož nečistih ustnic; 
prebivam sredi ljudstva nečistih ustnic, 
in so moje oči videle kralja, Gospoda vesolja!« 

6 Tedaj je pritekel k meni eden izmed serafov, 
držeč v roki žareče oglje, 
ki ga je s kleščami vzel z oltarja. 

7 Dotaknil se je z njim mojih ustnic in rekel:' 
»Glej, to se je dotaknilo tvojih ustnic: 
tvoja krivda je izbrisana, 
tvoj greh je odpuščen!« > 
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8 In slišal sem glas Vsemogočnega, ki je rekel: 
»Koga naj pošljem? Kdo nam poj de?« 
In sem odgovoril: »Tukaj sem, pošlji mene!« 

PSALM 92 (1. le—2. 5) 

O d p e v : Gospod je kralj veličastva. 

Gospod je kralj, oblekel je veličastvo, 
Gospod je oblekel moč, se opasal. 
Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne. Odpev. 

Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne; 
tvoj prestol je trden od pradavnine, 
od vekomaj si ti. Odpev. 

Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva; 
tvoji hiši pristoja svetost, 
o Gospod, na večne čase. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: TELESNIH SOVRAŽNIKOV SE NI TREBA BATI 
Mt 10, 24—33. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 
24 Učenec ni nad učiteljem, 

tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. 
25 Zadosti je za učenca, da postane kakor njegov učitelj, 

in za služabnika kakor njegov gospodar. 
Če so hišnega gospodarja imenovali Beelzebula, 
koliko bolj bodo njegove domače! 

26 Ne bojte se ljudi. 
Nič ni namreč skritega, kar bi se ne razodelo, 
in tajnega, kar bi se ne zvedelo. 

27 Kar vam pravim v temi, povejte o belem dnevu, 
in kar slišite na uho, oznanite na strehah. 
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28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, 

duše pa ne morejo umoriti; 
bojte se marveč tistega, 
ki more dušo in telo pogubiti v pekel. 

29 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? 
In ne eden izmed njih ne pade na tla brez vašega Očeta. 

30 Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. 
31 Nikar se torej ne bojte! 

Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi. 
32 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, 

bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 
33 kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, 

njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, 
ki je v nebesih. 

Ponedeljek 15. navadnega tedna 
LETO I 

Berilo: EGIPČANI IZ STRAHU ZATIRAJO IZRAELCE 
2 Mojz 1, 8—14. 22. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
8 Tedaj je v Egiptu nastopil nov kralj, 
ki ni poznal Jožefa. 

'Rekel je svojemu ljudstvu: 
»Glejte, ljudstvo Izraelovih sinov 
je številnejše in močnejše od nas. 

10Ravnajmo modro z njim, da se ne razmnoži 
in se ob kaki vojski ne pridruži našim sovražnikom, 
da se ne bo vojskovalo zoper nas in odšlo iz dežele!« 

11 Postavili so torej nad njim delavske priganjače, 
da bi ga stiskali s težkimi deli; 
tako je zidalo za faraona mesti za skladišča, 
Pitom in Rameses. [> 

23 
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12 A čim bolj so ga tlačili, tem bolj se je množilo 
in tem bolj se je širilo, 
tako da jih je bilo groza pred Izraelovimi sinovi, 

13 In Egipčani so nalagali Izraelovim sinovom dela s hudo silo. 
14 Grenili so jim življenje s trdim delom z ilovico in opeko 

in z vsakršnim delom na polju, 
z vso tlako, h kateri so jih hudo silili. 

22 Nato je faraon vsemu ljudstvu ukazal: 
»Vsakega dečka, ki se rodi, vrzite v Nil, 
vsako deklico pa pustite pri življenju!« 

PSALM 123 (2—3. 4—5. 7b—8) 

O d p e v : Pomaga nam Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo. 

Da ni bil Gospod z nami, 
ko so ljudje vstali zoper nas, 
tedaj bi nas žive požrli, 
ko se je vnela njih besnost proti nam. Odpev. 

Tedaj bi nas preplavila voda, 
hudournik bi šel čez nas, 
tedaj bi šle čez nas 
vzburkane vode. Odpev. 

Zanka se je pretrgala 
in mi smo bili osvobojeni. 
Naša pomoč je v imenu Gospodovem, 
ki je ustvaril nebo in zemljo. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 356. 
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LETO II 

Berilo: BOG ZAHTEVA, DA OPUSTIMO HUDOBNA 
DEJANJA 

Iz 1, 11—17. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
Cujte Gospodovo besedo: 

11 Čemu mi je obilica vaših klavnih daritev? 
Naveličal sem se žgalnih daritev ovnov 
in tolšče pitane živine; 
ne maram krvi bikov, jagnjet in kozlov. 

12 Ko prihajate gledat moje obličje, 
kdo terja od vas, da hodite po mojih dvorih? 

13 Ne darujte mi več nevrednih daritev; 
kadilo mi je gnusoba! 
Mlaji, sobote, pozivi k shodu: 
ne prenesem slovesnosti in praznika. 

14 Vaše mlaje in vaše praznike sovraži moja duša; 
v breme so mi postali, naveličal sem se jih prenašati. 

15 Ko razprostirate svoje roke, 
zapiram pred vami svoje oči; 
četudi še toliko molite, vas ne poslušam; 
vaše roke so polne krvi. 

"Umijte se, očistite se, 
odpravite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, 
nehajte zlobno delati! 

"Učite se dobro delati, skrbite za pravico, 
pomagajte zatiranemu, 
prisojajte pravico siroti, branite pravdo vdove! 

23* 
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PSALM 49 (8—9. 16bc—17. 21.23) 

O d p e v : Kdor prav dela, bo videl božje zveličanje. 

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. 
Ne jemljem iz tvoje hiše telička 
ne kozlov iz tvojih čred. Odpev. 

Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 

To si delal in jaz bi naj molčal? 
Grajam te in to ti stavim pred oči. 
Kdor daruje hvalno daritev, me časti, 
in kdor prav ravna, mu pokažem božje zveličanje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KRISTUSOV UČENEC ZNA TUDI TRPETI 
Mt 10, 34—42; 11, 1. 

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

34 Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir; 
nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 

35 Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta 
in hčer od matere in snaho od tašče; 

36 in človeku bodo sovražniki njegovi domači. 
37 Kdor ljubi očeta ali mater bolj ko mene, ni mene vreden; 

in kdor ljubi sina ali hčer bolj ko mene, ni mene vreden; 
38 in kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, 

ni mene vreden. 
39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, 

in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. 
40 Kdor vas sprejme, mene sprejme, 

in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 
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41 Kdor sprejme preroka, ker je prerok, 
bo prejel plačilo preroka; 
in kdor sprejme pravičnega, ker je pravičen, 
bo prejel plačilo pravičnega. 

42 Kdor da komu teh malih piti le čašo hladne vode, 
ker je moj učenec — resnično, povem vam — 
ne bo izgubil svojega plačila.« 

1 Ko je Jezus dovršil naročila svojim dvanajsterim učencem, 
je od tam odšel učit in oznanjat po njihovih mestih. 

T o r e k 15. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: MOJZES OSTANE ŽIV IN PRIDE K ROJAKOM 
2 Mojz 2, 1—15a. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
1 Tedaj je neki mož iz Levijevega roda 
šel in se oženil z Levijevo hčerjo. 

2 Žena je spočela in rodila sina. 
Ko je videla, da je lep, ga je skrivala tri mesece. 

3 Ko ga pa ni mogla dalje skrivati, 
je vzela zanj pleteno košarico iz papirusovega ličja, 
jo zamazala z asfaltom in smolo, 
položila vanjo dečka in jo postavila v ločje kraj Nila. 

4 Njegova sestra pa je stala od daleč, da bi videla, 
kaj se bo z njim zgodilo. 

5 Tedaj je prišla faraonova hči, da bi se kopala v Nilu. 
Njene dekle pa so hodile ob Nilu. 
Zagledala je košarico sredi ločja 
in poslala svojo deklo, da bi jo prinesla. 

6 Ko jo je odprla, je zagledala otroka, jokajočega dečka. t> 
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Zasmilil se ji je in je rekla: 
»To je kateri izmed hebrejskih otrok!« 

7 Nato je dečkova sestra rekla faraonovi hčeri: 
»Ali naj grem in ti pokličem doječo ženo izmed Hebrejk, 
da ti bo otroka dojila?« 

'Faraonova hči je odgovorila: »Pojdi!« 
Deklica je šla in poklicala otrokovo mater. 

'Tej je faraonova hči rekla: 
»Vzemi tega otroka in mi ga hrani, 
jaz pa ti bom dala za to plačilo!« 
Žena je otroka vzela in ga dojila. 

10 Ko pa je otrok dorastel, 
ga je pripeljala faraonovi hčeri. 
Vzela ga je za sina in ga imenovala Mojzes; 
rekla je namreč: »Iz vode sem ga potegnila.« 

"Ko je Mojzes dorastel, 
je Šel k svojim bratom in videl njih težka dela. 
Tedaj je videl, da je Egipčan tepel Hebrejca, 
enega izmed njegovih bratov. 

12 Ko se je ozrl sem in tja in videl, da ni nikogar, 
je Egipčana ubil in ga zakopal v pesek. 

13 Ko je šel drugi dan spet ven, 
sta se prepirala dva Hebrejca. 
Mojzes je rekel tistemu, ki je delal krivico: 
»Zakaj tepeš svojega bližnjega?« 

"Odgovoril je: 
»Kdo te je postavil za poglavarja in sodnika med nama? 
Ali me misliš ubiti, kakor si ubil Egipčana?« 
Mojzes se je prestrašil in dejal: 
»Resnično, stvar se je zvedela.« 

"Faraon je to zvedel in hotel Mojzesa usmrtiti. 
Mojzes pa je zbežal izpred faraonovega obličja 
in se ustavil v medianski deželi. > 
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PSALM 68 (3.14. 30—31. 33—34) 

O d p e v : Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli. 

Pogrezam se v globoko bla1;o, 
ni mesta, kamor bi nogo postavil; 
k tebi molim ob času milosti, o Bog, 
usliši me po svoji dobroti in zvesti pomoči! Odpev. 

Jaz pa sem beden in trpim; 
tvoja pomoč, o Bog, naj me varuje. 
Hvalil bom božje ime s pesmijo, 
poveličeval ga z zahvalo. Odpev. 

Glejte, ponižni, in veselite se, 
naj oživi vaše srce, ki iščete Boga! 
Zakaj Gospod sliši uboge, 
svojih jetnikov ne prezira. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 361. 

LETO II 

Berilo: SAMO VERA ZAGOTAVLJA OBSTANEK 
Iz 7, 1—9. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1V dnevih Judovega kralja Ahaza 

sta šla aramski kralj Rasin in Izraelov kralj Fakee 
zoper Jeruzalem, da bi ga obkolila; 
a ga nista mogla zavzeti. 

2 Sporočili so Davidovi hiši: 
»Aramci taborijo v Efraimu.« 
Tedaj je strepetalo srce kralja in njegovega ljudstva, 
kakor trepeče drevje v gozdu pred vetrom. 

3 In Gospod je rekel Izaiju: 
»Pojdi naproti Ahazu, ti in tvoj sin, 
ki mu je ime ,Ostanek se povrne', 
na konec vodovoda gornjega ribnika, 
na cesto ob Valjavčevem polju ter mu reci: > 
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4 Glej, da ostaneš miren! Nikar se ne boj! 
Tvoje srce naj se ne straši teh dveh tlečih ogorkov, 
kljub razvneti jezi aramskega in izraelskega kralja! 

'Ker so Aramci, Efraimci in Izraelci 
naredili hudoben naklep zoper tebe: 

6 ,Pojdimo nad Juda, ga prestrašimo in si ga osvojimo 
in postavimo v njem Tabeelovega sina za kralja,' 

7 zato govori vsemogočni Gospod: 
,To ne bo uspelo in se ne bo zgodilo. 

8 Kajti Aramu je glava Damask, Damasku pa glava Rasin; 
'Efraimu je glava Samarija, 

Samariji pa glava Izraelov kralj. 
Toda še petinšestdeset let 
in Efraim bo opustošen, da ne bo več narod. 
Če ne verjamete, ne boste obstali.'« 

PSALM 47 (2—3a. 3 b - 4 . 5—6. 7—8) 

O d p e v : Bog utrjuje svoje mesto na veke. 

Velik je Gospod in vse hvale vreden, 
v mestu našega Boga. 
Njegova sveta gora, prekrasna višina, 
je veselje vse zemlje. Odpev. 

Vzvišena Sionska gora 
je mesto velikega kralja. 
V njegovih močnih utrdbah 
nam je Bog varna obramba. Odpev. 

Glej, kralji so se zbrali, 
prodirali skupaj. 
Brž ko so mesto zagledali, 
so ostrmeli, se zmedli, zbežali. Odpev. 

Trepet jih je tam obšel, 
bolečina kakor porodnico, 
kakor če vzhodni veter 
razbije ladje iz Tarsa. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426-428. 

Evangelij: VSI BOMO DAJALI BOGU ODGOVOR 
ZA SVOJO NESPOKORJENOST 

Mt 11, 20—24. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
20 Mestom, v katerih se je zgodilo največ čudežev, 

je tedaj Jezus začel očitati, da se niso spokorila: 
21 »Gorje ti, Korozain, gorje ti, Betsajda! 

Zakaj ko bi se bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, 
ki so se zgodili v vama, 
bi se bila zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. 

22 Toda povem vama: Tiru in Sidonu bo na sodni dan laže ko 
vama. 

23 In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil? 
Do pekla se boš pogreznil! 
Zakaj ko bi se bili v Sodomi zgodili čudeži, 
ki so se zgodili v tebi, 
bi bila ostala do današnjega dne. 
Toda povem ti: 

24 Sodomski zemlji bo na sodni dan laže ko tebi.« 
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S r e d a 15. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOG GOVORI MOJZESU V GOREČEM GRMU 
2 Mojz 3, 1—6. 9—12. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
1 Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jetra, 
madianskega duhovnika. 
Ko je prignal drobnico daleč v puščavo, 
je prišel k božji gori Horeb. 

2 Tedaj se mu je prikazal Gospodov angel 
v ognjenem plamenu iz sredine grma. 
Pogledal je, in glej, grm je gorel s plamenom, 
a grm ni zgorel. 

3 In Mojzes je dejal: 
»Stopim tja in pogledam to veliko prikazen, 
da grm ne zgori!« 

4 Ko je Gospod videl, da gre gledat, 
ga je Bog poklical iz sredine grma in dejal: 
»Mojzes, Mojzes!« 
Odgovoril je: »Tukaj sem!« 

5 Pa je rekel: »Ne bližaj se semkaj! 
Sezuj si čevlje z nog! 
Kajti kraj, ki na njem stojiš, je sveta zemlja. 

6 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 pa mu je rekel: 
9 »Glej, vpitje Izraelovih sinov je prišlo do mene 

in videl sem tudi stisko, s katero jih zatirajo Egipčani. 
10 Zdaj torej pojdi! Pošljem te k faraonu, 

da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta!« 
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11 Mojzes pa je Bogu rekel: 

»Kdo sem jaz, da bi šel k faraonu 
in bi izpeljal Izraelove sinove iz Egipta?« 

"Bog mu je odgovoril: »Jaz bom s teboj. 
In to ti bodi znamenje, da sem te jaz poslal: 
Ko izpelješ ljudstvo iz Egipta, 
boste častili Boga na tejle gori.« 

PSALM 102 (1—2. 3—4. 6—7) 

O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

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

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

Pravična dela vrši Gospod, 
vsem zatiranim vrača pravico. 
Pokazal je Mojzesu svoja pota. 
Izraelovim sinovom svoja dela. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 365. 

LETO II 

Berilo: TUDI DOMIŠLJAVA LJUDSTVA SO SAMO BOŽJE 
ORODJE 

Iz 10, 5—7. 13—16. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
Tako govori Gospod: 

5 Gorje Asircu, šibi moje jeze, 
palici mojega srda v moji roki! [> 
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6 Zoper brezbožen narod ga pošljem, 
zoper ljudstvo, na katerega se jezim; 
mu ukažem, da ga opleni, Izropa in potepta 

ko blato na cesti. 
7 On pa ne nični tako, njegovo srce ne misli tako, 

ampak namerava uničiti, iztrebiti ne malo narodov. 
13 Govoril je: »Z močjo svoje roke sem to izvršil 

in s svojo modrostjo, ker sem razumen. 
Premaknil sem meje ljudstvom, oplenil njih zaklade 
in kakor mogočni prekucnil prestolujoče. 

14 Kakor gnezdo je zagrabila moja roka bogastvo ljudstev. 
Kakor se poberejo zapuščena jajca, 
tako sem vzel vso zemljo, 
ne da bi kdo ganil s perutmi, odprl kljun ali začivkal.« 

"Ali se baha sekira proti njemu, ki seka z njo? 
Ali se postavlja žaga proti njemu, ki jo vleče? 
Kakor da bi šiba vihtela njega, ki jo dviga! 
Kakor da bi palica dvigala njega, ki ni les. 

"Zato bo Vsemogočni Gospod nad vojskami 
poslal sušico med njegove močne, 
pod njegovo vojno močjo bo zagorel požar kakor ogenj. 

PSALM 93 (5—6. 7—8. 9—10. 14—15) 

O d p e v : Gospod ne zavrže svojega ljudstva. 

Gospod, tvoje ljudstvo teptajo, 
tvojo dediščino stiskajo; 
vdovo in tujca morijo, 
pobijajo sirote. Odpev. 

Govorijo: »Gospod ne vidi, 
Jakobov Bog ne opazi.« 
Spoznajte, neumneži med ljudstvom, 
in vi nespametni, kdaj boste razumeli? Odpev. 
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On, ki je napravil uho, naj bi ne slišal? 
ki je napravil oko, naj bi ne videl? 
ki vzgaja narode, naj bi ne kaznoval? 
Gospod ve, da so človekove misli prazne. Odpev. 

Gospod ne zavrže svojega ljudstva 
in ne zapusti svoje dediščine; 
sodba se povrne k pravičnosti, 
za njo pojdejo vsi, ki so pravega srca. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: NEBEŠKI OČE DAJE, DA EVANGELIJ 
RAZUMEJO MALI 

Mt 11, 25—27. 

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

Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, 
da si prikril to modrim in razumnim 
in razodel malim. 

26 Da, Oče; zakaj tako ti je bilo všeč. 
27 Vse mi je izročil moj Oče, 

in nihče ne pozna Sina kakor le Oče, 
in nihče ne pozna Očeta kakor le Sin 
in komur hoče Sin razodeti. 
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Č e t r t e k 15. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: MOJZESA POŠILJA VEČNI BOG 
2 Mojz 3, 13—20. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
13 Ko je Mojzes slišal božji glas iz grma, mu je rekel: 

»Glej, če pridem k Izraelovim sinovom in jim porečem: 
,Bog vaših očetov me je poslal k vam/ 

14 pa me vprašajo: ,Kako mu je ime/ 
kaj naj jim odgovorim?« 
Tedaj je Bog rekel Mojzesu: 
»Jaz sem, ki sem.« 
In nato je rekel: 
»Tako reci Izraelovim sinovom: 
Jaz sem' me je poslal k vam!« 

"Dalje je rekel Bog Mojzesu: 
»Tako reci Izraelovim sinovom: 
,Jahve, Bog vaših očetov, 
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, 
me je poslal k vam. 
To je moje ime na veke, 
tako me bodo klicali od roda do roda/ 

"Pojdi in zberi Izraelove starešine ter jim reci: 
,Jahve, Bog naših očetov, 
Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov, 
se mi je prikazal in rekel: Dobro sem pazil na vas 
in na to, kar se vam je godilo v Egiptu. 

"Zato sem sklenil: 
popeljem vas iz egiptovske stiske v deželo Kanaancev, 
v deželo, v kateri teče mleko in med/ 

18 Če te bodo poslušali, pojdi ti in Izraelovi starešine 
k egiptovskemu faraonu in recite: 
,Jahve, Bog Hebrejcev, se nam je prikazal. 
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Zdaj torej naj gremo, prosimo, tri dni hoda v puščavo, 
da opravimo daritve Jahveju, svojemu Bogu.' 

19 Pa jaz vem, da vas egiptovski kralj ne bo pustil iti, 
razen prisiljen z močno roko. 

20 Zato bom stegnil svojo roko 
in udaril Egipt z vsemi čudeži, 
ki jih bom storil sredi njega; 
in potem vas bom odpustil.« 

PSALM 104 (1.5. 8—9. 24—25. 26—27) 

O d p e v : Bog se vedno spominja svoje zaveze. 

ali: Aleluja. 

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, 
oznanjajte med narodi njegova čudovita dela! 
Spominjajte se njegovih čudovitih del, 
njegovih znamenj in njegove razsodbe. Odpev. 

Na veke se spominja svoje zaveze, 
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, 
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, 
prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev. 

Bog je zelo pomnožil svoje ljudstvo, 
da je postalo močnejše od svojih sovražnikov. 
Sovražili so njegovo ljudstvo 
in zvijačno ravnali z njegovimi služabniki. Odpev. 

Tedaj je poslal Mojzesa, svojega služabnika, 
in Arona, ki ga je izvolil; 
delala sta med njimi njegova znamenja, 
njegova čudovita dela v egiptovski deželi. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 369. 
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LETO II 

Berilo: PREROK KLIČE PREIZKUŠANE K VESEUU 
Iz 26, 7—9. 12. 16—19. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
7 Steza pravičnega je ravna, uravnal si pot pravičnega. 
8 Gospod, čakali smo te na stezi tvojih sodb, 

po tvojem imenu in tvojem spominu hrepeni naša duša. 
'Moja duša hrepeni po tebi ponoči, 

s svojim duhom te iščem v svoji notranjosti. 
Ko tvoje sodbe zadevajo zemljo, 
se učijo prebivalci na svetu. 

"Gospod, priskrbiš nam mir; 
kar koli se je zgodilo z nami, si ti izvršil. 

16 Gospod, iskali smo te v nadlogi, 
vpili smo zaradi stiske, 
ko nas je zadela tvoja pokora. 

"Kakor se mati zvija pred porodom, 
vpije v svojih bolečinah, 
tako smo bili pred teboj, Gospod. 

"Zanosili smo, se zvijali, porodili pa smo veter. 
Deželi nismo prinesli rešitve 
in niso se rodili prebivalci svetu. 

19 Tvoji mrtvi bodo oživeli, mrliči bodo vstali. 
Zbudite se in se radujte, ki počivate v prahu! 
Kajti tvoja rosa je rosa svetlobe: 
zemlja bo vrnila svoje mrtve. 
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PSALM 101 (13—15. 16—18. 19—21) 

O d p e v : Nebeški Gospod se zemlje usmili. 

Gospod, tvoj spomin se ohranja iz roda v rod. 
Usmili se Siona, ker je prišla ura, 
saj tvoji služabniki ljubijo njegove kamne, 
smilijo se jim njegove razvaline. Odpev. 

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod, 
vsi kralji priznavali tvoje veličastvo; 
ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, 
njih prošnje ne bo zavrgel. Odpev. 

Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda, 
zakaj Gospod je pogledal na zemljo, 
da bi slišal vzdihovanje jetnikov, 
in rešil nje, ki so bili izročeni smrti. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS JE KROTAK IN PONIŽEN 
Mt 11, 28—30. 

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

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

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

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

24 
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P e t e k 15. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: KRI DAROVANEGA JAGNJETA VAS BO REŠILA 
2 Mojz 11, 10; 12, 1—14. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
10 Mojzes in Aron sta naredila veliko čudežev pred 

faraonom, 
Gospod pa je zakrknil faraonovo srce, 
da ni odpustil Izraelskih sinov iz svoje dežele. 

1 Gospod je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: 
2 Ta mesec vam bodi začetek mesecev, 

bodi vam prvi med meseci v letu! 
3 Govorite vsej Izraelovi občini: 

.Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbi 
po eno jagnje za družino, po eno jagnje za hišo. 

4 Če pa je družina premajhna za eno jagnje, 
naj ga vzame skupno s svojim sosedom, 
ki je najbližji njegovi družini, po številu oseb; 
na jagnje pa štejte osebe po tem, kar more vsak pojesti! 

5 Jagnje pa naj vam bo brez madeža, samec, enoletno; 
morete pa ga vzeti izmed ovac ali izmed koz. 

6 Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca! 
Potem naj ga zakolje vsa zbrana Izraelova družina proti 

večeru. 
7 Vzamejo naj nekaj krvi 

in naj z njo pomažejo oba podboja in naddurje 
pri hišah, v katerih ga bodo jedli. 

8 Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju, in opresnike; 
z grenkimi zelišči naj ga jedo. 

9 Ne jejte od njega nič surovega, tudi ne kuhanega na vodi, 
marveč na ognju pečeno, glavo z nogami in drobovjem! 

10 Ne puščajte od njega ničesar do jutra! 
Kar pa bi ostalo od njega do jutra, sežgite v ognju! 
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11 Takole pa ga jejte: 

imejte ledja prepasana, čevlje na nogah in palico v roki; 
jejte ga v naglici: 
to je Gospodov mimohod. 

"Kajti to noč poj dem skoz egiptovsko deželo 
in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi 
od človeka do živine in izvršim sodbo 
nad vsemi egiptovskimi bogovi: jaz, Jahve. 

"Tedaj bo kri za vas v znamenje 
na hišah, v katerih bivate: 
ko zagledam kri, poj dem mimo vas; 
pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. 

14 Ta dan vam bodi v spomin, 
praznujte ga kot Gospodov praznik; 
od roda do roda ga praznujte kot večno ustanovo.' 

PSALM 115 (12—13. 15—16. 18—19) 

O d p e v : Z odrešilnim kelihom bom hvalil Gospoda. 

ali: Aleluja. 

Kako naj povrnem Gospodu 
vse dobro, kar mi je storil? 
Kelih zveličanja bom dvignil 
in bom klical Gospodovo ime. Odpev. 

Dragocena je v Gospodovih očeh 
smrt njegovih svetih. 
O Gospod, tvoj hlapec sem, 
tvoj hlapec, sin tvoje dekle. Odpev. 

Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom, 
v dvorih Gospodove hiše, 
sredi tebe, Jeruzalem. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 373. 
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LETO II 

Berilo: BOG USLIŠI BOLNEGA KRALJA EZEKIJA 
Iz 38, 1—6. 21—22. 7—8. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1 Tisti čas je kralj Ezekija zbolel na smrt. 

Prišel pa je k njemu Amosov sin prerok Izaija in mu rekel: 
»Tako govori Gospod: Poskrbi za svojo hišo! 
Umrl boš in ne živel.« 

2 Ezekija je obrnil svoj obraz v steno in molil h Gospodu: 
3 »O Gospod, spomni se, prosim, da sem hodil pred teboj 

v zvestobi in s popolnim srcem, 
in delal, kar ti je všeč!« 
In Ezekija je glasno zajokal. 

4 Tedaj je prišla Gospodova beseda Izaiju: 
5 »Pojdi in povej Ezekiju: 

Tako govori Gospod, Bog tvojega očeta Davida: 
Slišal sem tvojo molitev, videl tvoje solze. 
Glej, dodal bom tvojim letom petnajst let. 

' Tudi bom iz rok asirskega kralja rešil tebe 
in to mesto in bom varoval to mesto.« 

21 Nato je Izaija naročil, naj vzamejo smokvino pogačo 
in jo namaže j o na oteklo mesto, da ozdravi. 

22 Ezekija je vprašal: 
»Kaj je znamenje, da pojdem v Gospodovo hišo?« 
Izaija mu je odgovoril: 

7 »To ti bodi znamenje od Gospoda, 
da bo Gospod storil, kar je govoril: 

8 Glej, storil bom, da poj de senca za deset stopenj nazaj 
na Ahazovi sončni uri.« 
In sonce je šlo nazaj za deset stopenj, ki jih je prešlo. 
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PSALM: Iz 38 (10. 11. 12. 16) 

O d p e v : Gospod, ti si me rešil pogube. 

Rekel sem: Sredi svojega življenja 
naj grem k vratom podzemlja, 
oropan ostanka svojih let! Odpev. 

Rekel sem: Ne bom gledal Gospoda 
v deželi živih, 
ne človeka pri prebivalcih na svetu. Odpev. 

Moj dom se podere, 
odnesejo ga ko pastirski šotor. 
Kakor tkalec odreže moje življenje. Odpev. 

Vsemogočni, vate zaupam, 
v tem je življenje mojega duha. 
Ti me spet okrepiš in poživiš. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426-^28. 

Evangelij: KRISTUS JE GOSPODAR NAD SOBOTO 
Mt 12, 1—8. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

' V tistem času je šel Jezus v soboto skozi setve, 
njegovi učenci pa so postali lačni 
in so začeli smukati klasje in jesti. 

2 Ko so farizeji to videli, so mu rekli: 
»Glej, tvoji učenci delajo, 
kar ni dovoljeno delati v soboto.« 

3 On jim je pa odgovoril: 
»Ali niste brali, kaj je storil David, 
ko je bil lačen sam in kateri so bili z njim, 

4 kako je stopil v božjo hišo in jedel posvečene hlebe, 
katerih ni bilo dovoljeno jesti ne njemu 
ne tistim, ki so bili z njim, ampak samo duhovnikom? 

'Ali niste mar brali v postavi, t> 
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da ob sobotah duhovniki v templju prelamljajo sobotni 
počitek 

in so brez krivde? 
'A povem vam, tukaj je nekaj, kar je večje ko tempelj. 
7 Ko bi pa vedeli, kaj se pravi: 

,Usmiljenja hočem in ne daritve', 
bi ne bili obsodili nedolžnih. 

'Kajti Sin človekov je gospodar sobote.« 

S o b o t a 15. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOG V NOCl REŠI IZRAELCE IZ EGIPTA 
2 Mojz 12, 37-^2 . 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
"Izraelov! sinovi so odrinili iz Ramesesa v Sokot, 

okoli šeststo tisoč pešcev, 
mož, ne da bi šteli otroke. 

"Tudi dosti ljudstva, ki se jim je pridružilo, 
je šlo z njimi 
ter drobnica in goved, silno veliko živine. 

"Iz testa, ki so ga prinesli iz Egipta, 
so spekli opresne podpepelnike, ker ni bilo kvašeno; 
kajti izgnali so jih iz Egipta, da se niso mogli muditi 
in si tudi popotnje niso pripravili. 

"Časa, ki so ga Izraelov! sinovi prebili v Egiptu, 
je bilo štiristo let. 

41 Po štiristo tridesetih letih, do dneva natančno, 
so vsa krdela Gospodove vojske izšla iz egiptovske dežele. 

42 To je bila za Gospoda noč bedenja, 
ko jih je izpeljal iz egiptovske dežele; 
to noč naj bedijo Gospodu v čast 
vsi Izraelov! sinovi od roda do roda. 
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PSALM 135 (1.23—24. 10—12. 13—15) 

O d p e v : Vekomaj traja njegovo usmiljenje. 

ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda, ker je dober: 
Spomnil se nas je v našem ponižanju 
in nas osvobodil naših sovražnikov. Odpev. 

Udaril je Egipčane v njih prvorojencih 
in je Izraela izpeljal izmed njih 
z močno roko in stegnjenim laktom. Odpev. 

Razdelil je Rdeče morje v dva dela 
in pripeljal Izraela sredi njega, 
pahnil faraona in njegovo vojsko v Rdeče morje. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 376. 

LETO II 

Berilo: BOŽJE MISLI O LAKOMNIH NASILNEŽIH 
Mih 2, 1—5. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 
1 Gorje" njim, ki si izmišljajo krivico 
in na svojih ležiščih snujejo zlo, 
da ga izvršijo, ko sine jutro, 
ker imajo za to v rokah moč! 

2Poželijo polja in jih ugrabijo, 
hiše, in jih vzamejo; 
polastijo se gospodarja in njegovega doma, 
moža in njegovega premoženja. 

3 Zato govori Gospod tako: 
Glej, na ta rod namer jam nesrečo, 
ki ji ne boste mogli odtegniti svojega vratu 
in ne boste hodili ošabno, kajti to bo hud čas. 

4 Tiste dni bo nastal o vas pregovor, 
peli bodo žalostinko: »Popolnoma smo uničeni; D> 
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delež mojega ljudstva se meri z vrvjo; 
nikogar ni, ki bi ga vrnil, naša polja delijo z žrebom.« 

5 Zato ne bo nikogar, ki bi zate potegnil merilno vrv 
ob žrebanju v Gospodovem zboru. 

PSALM 10-hebr. (1—2. 3—4. 7—8. 14) 

O d p e v : Gospod, ne pozabi ubogih! 

Gospod, zakaj stojiš od daleč, 
se skrivaš ob času stiske? 
Ko se brezbožni napihuje, se revež muči, 
se zapleta v zvijačah, ki si jih je oni izmislil. Odpev. 

Grešnik se baha s svojo strastjo, 
ropar preklinja, zaničuje Gospoda. 
Brezbožni v napuhu govori: »Bog me ne bo kaznoval; 
Saj ga ni!« Tako je njegovo mišljenje. Odpev. 

Njegova usta so polna kletve, goljufije in zvijače; 
njegov jezik povzroča nadloge in muke. 
Ne da bi vedel, ubija nedolžnega, 
njegove oči zasledujejo ubožca. Odpev. 

Ti pa vidiš nadlogo in žalost, 
ti gledaš, da jih vzameš v svoje roke: 
tebi se izroča ubožec, 
siroti si ti pomočnik! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS NOČE, DA BI GA RAZGLAŠALI 
Mt 12, 14—21. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

"Tisti čas so farizeji šli ven 
in se posvetovali zoper Jezusa, da bi ga pogubili. 

15 Toda Jezus je zvedel in se je umaknil od tam. 
Mnogo jih je šlo za njim; 

"ozdravil je vse ter jim zabičil, naj ga ne razglasijo; 
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17 da se je spolnilo, kar je rekel prerok Izaija: 
18 »Glej, moj služabnik, ki sem ga izvolil, 

moj ljubljenec, ki ga je vzljubila moja duša! 
Dal mu bom svojega duha 
in oznanil bo pravico narodom: 

19 Ne bo se prepiral in ne bo vpil 
in nihče ne bo slišal na ulicah njegovega glasu. 

20 Nalomljenega trsta ne bo prelomil 
in tlečega stenja ne bo ugasil, 
dokler pravice ne dovede do zmage: 

21 in vanj bodo upali narodi.« 

Ponedeljek 16. navadnega tedna 
LETO I 

Berilo: BOG BO EGIPČANOM NA FARAONU POKAZAL 
SVOJO MOČ 

2 Mojz 14, 5—18. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
'Tedaj so egiptovskemu kralju sporočili, 

da je izraelsko ljudstvo pobegnilo. 
Tedaj se je spremenilo srce faraona 
in njegovih služabnikov proti ljudstvu in so rekli: 
»Kaj smo storili, da smo odpustili Izraela iz svoje službe?« 

'Faraon je napregel svoj voz 
in vzel svoje ljudstvo s seboj. 

7 Vzel je šest sto izbranih voz in vse vozove Egipčanov 
in bojevnike na vsakem izmed njih. 

8 Gospod je zakrknil srce egiptovskega kralja faraona, 
da je šel za Izraelovimi sinovi; 
Izraelovi sinovi pa so odšli pod močno roko. t> 
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9 Egipčani so se gnali za njimi z vsemi faraonovimi konji, 
vozovi, konjeniki in vojsko in so jih došli, 
ko so šotorili ob morju. 

10 Ko se je faraon bližal, so se Izraelovi sinovi ozrli 
in glej, Egipčani so šli za njimi. 
Silno so se prestrašili in so vpili h Gospodu. 

11 Rekli so Mojzesu: 
»Ali mar ni bilo grobov v Egiptu, 
da si nas odvedel, da umrjemo v puščavi? 
Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? 

12 Ali ti nismo tega že v Egiptu rekli: 
,Pusti nas, da služimo Egipčanom!' 
Saj bi bilo bolje za nas, da bi služili Egipčanom, 
kakor da umrjemo v puščavi.« 

13 Mojzes je odgovoril ljudstvu: »Nikar se ne bojte! 
Vztrajajte in videli boste rešitev, 
ki vam jo bo danes naklonil Gospod. 
Kajti kakor danes vidite Egipčane, 
jih ne boste nikdar več videli na veke. 

"Gospod se bo za vas bojeval, vi pa bodite mirni!« 
13 Gospod pa je rekel Mojzesu: 

»Kaj vpiješ k meni? 
Zapovej Izraelovim sinovom, naj odrinejo! 

16 Ti pa povzdigni palico 
in stegni roko nad morjem ter ga razdeli, 
da bodo Izraelovi sinovi šli sredi morja po suhem! 

"Jaz pa bom Egipčanom zakrknil srce, da pojdejo za njimi. 
Potem bom pokazal svojo moč na faraonu 
in na vsej njegovi vojski, 
na njegovih vozovih in konjenikih. 

"Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod, 
ko pokažem svojo moč na faraonu, 
na njegovih vozovih in konjenikih.« 
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PSALM: 2 Mojz 15 (1—2. 3—4. 5—6) 

O d p e v : Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen. 

Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen, 
konja z vodnikom je pahnil v morje. 
Gospod je moja moč in moja pesem: 
to je moj Bog, zato ga bom slavil. Odpev. 

Gospod je zmagovalec, ime mu je Jahve, 
faraonove vozove in njegovo vojsko 
je pahnil v morje. 
Cvet njegovih borcev je utonil v Rdečem morju. Odpev. 

Zagrnili so jih valovi, 
šli so v globočino kakor kamen. 
Tvoja desnica se je poveličala z močjo, 
tvoja desnica, Gospod, je strla sovraga. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 381. 

LETO II 

Berilo: BOG RAZODEVA ČLOVEKU, KAJ JE ZANJ DOBRO 
Mih 6, 1—4. 6—8. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 
1 Poslušajte vendar, kaj govori Gospod: 

»Vstani, pravdaj se vpričo gora 
in hribi naj čujejo tvoj glas!« 

2 Poslušajte, gore, Gospodovo tožbo, 
prisluhnite, temelji zemlje! 
Kajti Gospod toži svoje ljudstvo, z Izraelom se pravda: 

3 »O moje ljudstvo, kaj sem ti storil? 
S čim sem ti bil nadležen? Odgovori mi! 

4 Saj sem te vendar izpeljal iz egiptovske dežele 
in te odkupil iz hiše sužnosti; 
poslal sem ti Mojzesa, Arona in Marijo.« 
(Ljudstvo se zagovarja:) 

6 »S čim naj stopim pred Gospoda, 
se priklonim pred vsemogočnim Bogom? > 
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Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami, 
z enoletnimi teleti? 

7 Ali se bo Gospod veselil tisoč ovnov, 
daritev potokov olja? 
Ali naj mu darujem svojega prvorojenca 

v povračilo za svojo pregreho? 
Sad svojega telesa kot poravnavo za svojo dušo?« 

8 »Bilo ti je razodeto, o človek, kaj je dobro, 
kaj Gospod hoče od tebe: 
nič drugega, kakor da ravnaš pravično, 
da ljubiš usmiljenje 
in da si ponižen pred svojim Bogom.« 

PSALM 49 (5—6. 8—9. 16bc—17. 21.23) 

O d p e v : Kdor prav dela, bo videl božje zveličanje. 

Bog kliče: »Zberite mi moje svete, 
ki so z daritvijo sklenili zavezo z menoj!« 
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost; 
kajti Bog sam je sodnik. Odpev. 

Zaradi tvojih daritev te ne grajam, 
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. 
Ne jemljem iz tvoje hiše telička 
ne kozlov iz tvojih čred. Odpev. 

Kaj naštevaš moje zapovedi 
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? 
Ti, ki sovražiš strahovanje 
in si moje besede mečeš za hrbet? Odpev. 

To si delal in jaz bi naj molčal? 
Grajam te in to ti stavim pred oči. 
kdor daruje hvalno daritev, me časti, 
in kdor prav ravna, mu pokažem božje zveličanje. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JEZUS HVALI ZANIMANJE POGANOV 
ZA EVANGELIJ 

Mt 12, 38—42. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
38 Tedaj so Jezusa ogovorili nekateri izmed pismoukov in 

farizejev in so rekli: 
»Učenik, radi bi videli znamenje od tebe.« 

39 Odvrnil jim je: 
»Hudobni in prešuštni rod hoče imeti znamenje: 
a ne bo se mu dalo drugo znamenje 
kakor znamenje preroka Jona. 

40 Kakor je bil namreč Jona v trebuhu velike ribe 
tri dni in tri noči, 

tako bo Sin človekov v osrčju zemlje tri dni in tri noči. 
41 Ninivljani bodo ob sodbi vstali s tem rodom 

in ga obsodili; 
spokorili so se namreč na Jonovo pridigo, 
in glejte, več ko Jona je tukaj! 

42 Kraljica z Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom 
in ga obsodila; 
prišla je namreč s konca sveta, 
da bi slišala Salomonovo modrost, 
in glejte, več ko Salomon je tukaj!« 
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T o r e k 16. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: IZRAELCI GREDO SREDI MORJA PO SUHEM 
2 Mojz 14, 21—31; 15, 1. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
21 Tedaj je stegnil Mojzes roko nad morje; 

Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom 
celo noč nazaj 

in posušil morje, tako da so se vode razdelile. 
22 Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem 

in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. 
23 Egipčani so se gnali in šli za njimi v sredo morja, 

vsi faraonovi konji, njegovi vozniki in konjeniki. 
24 Ob jutranji straži je pogledal Gospod v ognjenem 

in oblačnem stebru 
nad vojsko Egipčanov in zbegal egipčansko vojsko. 

25 Zaviral je kolesa njih vozov in jim tako otežkočal vožnjo. 
Tedaj so rekli Egipčani: 
»Bežimo pred Izraelom, kajti Gospod se bojuje zanje proti 

Egipčanom!« 
"Toda Gospod je rekel Mojzesu: 

»Stegni roko nad morje, 
da se vode vrnejo na Egipčane, 
na njih vozove in konjenike!« 

27 Mojzes je stegnil roko nad morje 
in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno 

mesto, 
medtem ko so mu Egipčani bežali nasproti; 
tako je Gospod pognal Egipčane v sredino morja. 

28 Vode so se vrnile 
in zagrnile vozove in konjenike vse faraonove vojske, 
ki so prišli za njimi v morje; 
niti eden izmed njih ni preostal. 
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29Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja 
in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. 

30 Tako je Gospod rešil tisti dan Izraela iz rok Egipčanov; 
in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. 

31 Ko je Izrael videl mogočno roko, 
ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, 
se je ljudstvo balo Gospoda 
in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu. 

1 Tedaj so peli Mojzes in Izraelovi sinovi Gospodu 
zahvalno pesem: 

PSALM: 2 Mojz 15 (8—9. 10.12. 17) 

O d p e v : Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen. 

Božji duh je nakopičil vode, 
kakor jez je stalo valovje. 
Sovražnik govori: »Pojdem za njimi, 
moja roka jih uniči.« Odpev. 

Zagrnilo jih je morje, 
pogreznili so se ko svinec v silnem vodovju. 
Gospod, stegnil si desnico 
in zemlja jih je požrla. Odpev. 

Zasadiš jih v pogorju svoje lastnine, 
na kraju svojega prebivališča, 
v tvojem svetem Icraju, 
ki so ga ustanovile tvoje roke. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 385. 
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LETO II 

Berilo: BOG BO IZBRISAL VSE NAŠE GREHE 
Mih 7, 14—15. 18—20. 

Berilo iz knjige preroka Mihe j a. 
14 Gospod, pasi svoje ljudstvo s svojo palico, 

čredo svoje lastnine, ki osamela prebiva v gozdu 
sredi rodovitne dežele. 
Naj pasejo v Basanu in Galaadu kakor v dneh starodavnosti! 

15 Daj nam videti čudežna dela, 
kakor v dneh, ko si šel iz Egipta! 

"Kdo je Bog, kakor ti, ki odjemlješ krivico, 
ki odpuščaš greh ostanku svoje dediščine? 
Ne vztraja večno pri svoji jezi, 
zakaj všeč mu je usmiljenje. 

19 Zopet se nas bo usmilil, 
pod noge si bo vrgel našo krivdo, 
v globočino morja vse naše grehe! 

20 Izkazi Jakobu svojo zvestobo, 
Abrahamu svojo milost, 
kakor si obljubil našim očetom v dneh starodavnosti! 

PSALM 84 (2—4. 5—6. 7—8) 

O d p e v : Gospod, usmili se nas. 

Gospod, milosti j iv si bil svoji deželi; 
odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, 
zadržal si vso svojo jezo, 
odstopil od svojega srda. Odpev. 

Vzpostavi nas, Bog, naš Zveličar, 
odloži svojo nevoljo zoper nas! 
Se boš mar vekomaj srdil nad nami? 
Boš raztegnil svojo jezo na vse rodove? Odpev. 
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Ali nas ne boš znova poživil, 
da se bo tvoje ljudstvo veselilo v tebi? 
Gospod, pokaži nam svoje usmiljenje 
in daj nam svoje rešenje! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KDAJ SMO JEZUSU BLIZU KAKOR MATI 
IN BRATJE 

Mt 12, 46—50. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
46 Ko je Jezus govoril množicam, 

so stali zunaj njegova mati in njegovi bratje 
in so želeli govoriti z njim. 

47 Rekel mu je nekdo: 
»Glej, tvoja mati in tvoji bratje stojijo zunaj 
in želijo s teboj govoriti.« 

48 On pa je odgovoril tistemu, ki mu je to rekel: 
»Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 

49 In stegnil je roko proti svojim učencem ter rekel: 
»Glejte, moja mati in moji bratje! 

50 Kdor koli namreč spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, 
on mi je brat in sestra in mati.« 

25 
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S r e d a 16. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: BOŽJI KRUH Z NEBA ZA IZRAELCE V PUŠČAVI 
2 Mojz 16, 1—5. 9—15. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
1 Izraelci so odrinili iz Elima 
in vsa občina Izraelovih sinov je prišla 
v puščavo Sin, ki je med Elimom in Sinajem, 
petnajsti dan drugega meseca po odhodu iz Egipta. 

2 Vsa občina Izraelovih sinov 
je godrnjala v puščavi zoper Mojzesa in Arona. 

3 Izraelovi sinovi so jima rekli: 
»O, da bi bili umrli po Gospodovi roki v egiptovski deželi, 
ko smo sedeli pri loncih mesa, 
ko smo jedli kruha do sitega! 
Saj sta nas odvedla v tole puščavo, 
da pomorita vso to množico z lakoto.« 

4 Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: 
»Glej, dežil vam bom kruh z neba; 
ljudstvo naj hodi dan na dan nabirat, 
kolikor ga za tisti dan potrebuje, 
da ga preskusim, ali se bo ravnalo po moji postavi ali ne. 

5 Ko pa bodo šesti dan pripravili, kar bodo prinesli, 
bo dvakrat toliko, kakor so sicer nabrali vsak dan.« 

'Mojzes je rekel Aronu: 
»Povej vsej občini Izraelovih sinov: 
»Pristopite pred Gospoda, 
kajti slišal sem vaše godrnjanje!' 

10 Ko je Aron govoril vsej občini Izraelovih sinov, 
so se obrnili proti puščavi in, glej, 
Gospodovo veličastvo se je prikazalo v oblaku. 

11 Tedaj je Gospod govoril Mojzesu: 
12 »Slišal sem godrnjanje Izraelovih sinov; 
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povej jim torej: 
,Proti večeru boste jedli meso 
in zjutraj se boste nasitili s kruhom 
in spoznali boste, da sem jaz Gospod, vaš Bog.'« 

"Zvečer so priletele prepelice in pokrile šotorišče, 
zjutraj pa je padla rosa okoli šotorišča. 

14 Ko pa je rosa izhlapela, 
glej, je bilo na površini puščave nekaj drobnega, 
zrnatega, drobno kakor slana po tleh. 

"Ko so Izraelovi sinovi to videli, 
so rekli drug drugemu: »Kaj je to?« 
Niso namreč vedeli, kaj je bilo. 
Mojzes pa jim je rekel: 
»To je kruh, ki vam ga Gospod daje jesti.« 

PSALM 77 (18—19. 23—24. 25—26. 27—28) 

O d p e v : Gospod, še nam daj nebeškega kruha! 

Skušali so Boga v svojih srcih, 
ko so terjali jed po svoji poželjivosti. 
Govorili so zoper Boga: 
»Ali nam bo mogel pogrniti mizo v puščavi?« Odpev. 

Vendar je zapovedal oblakom zgoraj, 
odprl je nebeška vrata 
in dežil nanje mano za jed, 
dajal jim je nebeški kruh. Odpev. 

Človek je jedel kruh močnih: 
poslal jim je jedi do sitega. 
Zbudil je vzhodnik na nebu, 
s svojo močjo je dvignil južni veter. Odpev. 

Dežil je nanje mesa kot prahu, 
krilatih ptic kot je peska ob morju. 
Padale so v njihov tabor, 
okoli njihovih šotorov. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 389. 
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LETO II 

Berilo: BOG POSTAVI JEREMIJA ZA PREROKA 
Jer 1, 1. 4—10. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
1 Besede Jeremija, Helkijevega sina, 

izmed duhovnikov v Anatotu, v Benjaminovi deželi. 
"Prišla mi je Gospodova beseda: 
5 »Preden sem te upodobil v materinem telesu, 

sem te poznal; 
preden si prišel iz materinega krila, 
sem te posvetil.« 

6 Jaz pa sem rekel: 
»Oh, vsemogočni Gospod, 
glej, ne znam govoriti, ker sem še mlad!« 

7 A Gospod mi je odvrnil: 
»Nikar ne reci: ,Sem še mlad!' 
Le pojdi, kamor koli te pošljem! 
Govori, kar koli ti ukažem! 

8 Nikar se jih ne boj! 
Saj sem s tabo, da te obvarujem,« govori Gospod. 

' P o t e m je Gospod stegnil svojo roko, 
se dotaknil mojih ust in mi je rekel: 
»Glej, svoje besede polagam v tvoja usta. 

10 Glej, postavljam te danes nad narode in kraljestva, 
da ruješ in podiraš, 
da uničuješ in rušiš, 
da zidaš in sadiš!« 

PSALM 70 (1—2. 3^». 5—6ab. 15ab.l7) 

O d p e v : Oznanjeval bom tvojo pravičnost. 

K tebi. Gospod, se zatekam: 
naj ne bom osramočen vekomaj. 
Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi, 
nagni k meni svoje uho in me reši! Odpev. 
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Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš: 
ti si moja skala in moj grad! 
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, 
iz pesti hudobneža in zatiravca! Odpev. 

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

Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost, 
ves dan tvojo pomoč. 
O Bog, učil si me od moje mladosti 
in do zdaj oznanjam tvoja čuda. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOŽJA BESEDA BO DAJALA STOTEREN SAD 
Mt 13, 1—9. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob morju. 
2 In zbralo se je pri njem mnogo ljudstva, 

tako, da je moral sesti v čoln, 
vsa množica pa je stala na bregu. 

3 In povedal jim je mnogo v prilikah, govoreč: 
»Glejte, sejavec je šel sejat. 

4 In ko je sejal, je padlo nekaj semena na pot 
in priletele so ptice ter ga pozobale. 

'Drugo je padlo na kamnito zemljo, 
kjer "^ imelo veliko prsti; 
hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje; 

*ko pa je vzšlo sonce, je uvenelo 
in, ker ni imelo korenin, je usahnilo. 

7 Drugo je padlo med trnje; 
in trnje je zrastlo in ga zadušilo. t> 
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8 Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad: 
nekatero stoternega, nekatero šestdeseternega 
in nekatero trideseternega. 

9 Kdor ima ušesa, naj posluša!« 

Č e t r t e k 16. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 

Berilo: BOG VPRIČO VSEGA LJUDSTVA STOPI 
NA GORO SINAJ 

2 Mojz 19, 1—2. 9—11. 16—20b. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
1 Tretji mesec po izhodu Izraelovih sinov 
iz egiptovske dežele 
so prišli v Sinajsko puščavo. 

2 Odrinili so namreč iz Rafidima in prišli v to puščavo. 
Šotorili so v puščavi nasproti gori. 

9 Gospod je rekel Mojzesu: 
»Glej, pridem k tebi v gostem oblaku, 
da bo ljudstvo slišalo, ko bom s teboj govoril 
in ti verovalo za vedno. 

10 Pojdi k ljudstvu in jih posvečuj danes in jutri; 
naj operejo svoja oblačila! 

"Tako naj bodo pripravljeni za tretji dan; 
kajti tretji dan bo Gospod stopil 
pred očmi vsega ljudstva na goro Sina j.« 

16 Ko je zasvital tretji dan, 
je pričelo grmeti in se bliskati, 
gost oblak je pokrival goro in tromba je močno zabučala; 
vztrepetalo je vse ljudstvo, ki je bilo v šotorišču. 

17 Tedaj je Mojzes popeljal ljudstvo iz šotorišča Bogu naproti; 
postavili so se ob vznožju gore. 
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18 Vsa gora Sinaj pa se je kadila, 

ker je Gospod stopil nanjo v ognju; 
njen dim se je dvigal kakor dim topilne peči 
in vsa gora se je silno tresla. 

19 Glas trombe je bil čedalje močnejši. 
Mojzes je govoril, Bog pa mu je odgovarjal z gromom. 

20 Gospod je torej stopil na goro Sinaj, na vrh gore, 
in Gospod je poklical Mojzesa na vrh gore. 

PSALM: Dan 3 (52. 53—54. 55—56) 

O d p e v : Hvalevreden in veličasten na veke. 

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov, , 
hvalevreden in veličasten na veke. 
Slavljeno je tvoje sveto veličastno ime, 
hvalevredno in veličastno na veke. Odpev. 

Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju, 
hvalevreden in veličasten na veke. 
Slavljen si na svojem kraljevem prestolu, 
hvalevreden in veličasten na veke. Odpev. 

Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi, 
hvalevreden in veličasten na veke. 
Slavljen si nad nebesnim obokom, 
hvalevreden in veličasten na veke. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 393. 

LETO II 

Berilo: RAZPOKANI VODNJAKI NAMESTO STUDENCA 
ŽIVE VODE 

Jer 2, 1—3. 7—8. 12—13. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
1 Prišla mi je Gospodova beseda: 

»Pojdi, kliči Jeruzalemu na ušesa! 
2 Tako govori Gospod: D> 
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Spominjam se miline tvoje mladosti, 
ljubezni tvoje zaročne dobe, 
ko si hodil za menoj v puščavi, 
v deželi, kjer se ne seje. 

3 Sveta posest je bil Izrael Gospodu, 
prvina njegovih pridelkov. 
Kdor je to jedel, je moral trpeti; 
nesreča ga je zadela,« govori Gospod. 

7 »Pripeljal sem vas v rodovitno deželo, 
da bi uživali njene sadove in njene dobrine. 
Vi pa ste prišli in oskrunili mojo deželo, 
in mojo dediščino spremenili v gnusobo. 

8 Duhovniki niso vprašali: ,Kje je Gospod?' 
Čuvarji postave me niso poznali 
in voditelji so odpadli od mene. 
Preroki so prerokovali v Baalovem imenu; 
hodili so za onemoglimi maliki. 

"Osupni te nad tem, nebesa, 
in silno se zgrozite,« govori Gospod. 

13 »Saj je dvojno hudobijo storilo moje ljudstvo: 
Zapustili so mene, studenec žive vode, 
da si izkopljejo kapnice, razpokane vodnjake, 
ki ne morejo držati vode.« 

PSALM 35 (6—7. 8—9. 10—11) 

O d p e v : Gospod, ti si studenec življenja. 

Gospod, tvoja milosrčnost sega do neba, 
tvoja zvestoba do samih oblakov. 
Tvoja pravičnost je ko visoke gore, 
tvoje sodbe so ko globoko morje. Odpev. 

Kako dragocena je tvoja milost, 
vsi ljudje se k tebi zatekajo. 
Nasičujejo se z najboljšimi dobrotami, 
s potokom svojih radosti jih napajaš. Odpev. 
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V tebi je studenec življenja 
in v tvoji luči gledamo svetlobo. 
Ohrani svojo mladost njim, ki te častijo, 
svojo pravičnost njim, ki so pravega srca! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426-^28. 

Evangelij: BOG DAJE JEZUSOVIM UČENCEM RAZUMETI 
SKRIVNOSTI, DRUGIM PA NE 

Mt 13, 10—17. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
10 Tisti čas so pristopili učenci k Jezusu in mu rekli: 

»Zakaj govoriš ljudstvu v prilikah?« 
u Odgovoril j im je: 

»Vam je dano razumeti skrivnosti nebeškega kraljestva, 
njim pa ni dano. 

12 Kdor namreč ima, temu se bo dalo in bo imel obilo; 
kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. 

"Za to jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo; 
in poslušajo, pa ne slišijo in razumejo. 

14 In spolnjuje se nad njimi Izaijeva prerokba, ki pravi: 
,Z ušesi boste poslušali, pa ne razumeli, 
z očmi boste gledali, pa ne videli; 

15 zakaj otopelo je srce temu ljudstvu 
in so na ušesa težko slišali in si zatisnili oči: 
da bi morda z očmi ne videli in z ušesi ne slišali 
in s srcem ne umeli ter se ne spreobrnili 
in bi jih jaz ne ozdravil/ 

16 Srečne pa vaše oči, ker vidijo, 
in vaša ušesa, ker slišijo; 

"zaka j resnično, povem vam: 
Mnogi preroki in pravični so želeli videti, kar vi vidite, 
pa niso videli; 
in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali. 
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P e t e k 16. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: POSTAVA JE BILA DANA PO MOJZESU 
2 Mojz 20, 1—17. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni je Bog govoril vse te'-le besede: 
2 »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, 

ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. 
3 Ne imej drugih bogov poleg mene! 
4 Ne delaj si rezane, podobe, 

tudi ne kakršne koli podobe tega, kar je zgoraj na nebu 
ali kar je spodaj na zemlji 
ali kar je v vodah pod zemljo! 

5 Ne moli jih in jim ne služi! 
Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, 
ki pokorim krivdo očetov na sinovih 
do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo, 

'izkazujem pa milost do tisočerega rodu, 
onih, ki me ljubijo in moje zapovedi spolnjujejo. 

7 Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga! 
Kajti Gospod ne bo pustil brez kazni njega, 
ki skruni njegovo ime. 

8 Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! 
9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela! 

10 Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: 
ne opravljaj nobenega dela ne ti 
ne tvoj sin, ne hči ne hlapec ne dekla 
ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat; 

11 kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, 
morje, in vse, kar je v njih; sedmi dan pa je počival; 
zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. 



16. navadni teden: petek 395 
12 Spoštuj očeta in mater, 

da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog! 
"Ne ubijaj! 
14 Ne prešuštvu j ! 
"Ne kradi! 
16 Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! 
17 Ne želi hiše svojega bližnjega; 

ne želi žene svojega bližnjega, 
ne hlapca ne dekle ne vola ne osla ne ničesar, kar je 

tvojega bližnjega!« 

PSALM 18 (8. 9. 10. 11) 

O d p e v : Gospod ima besede večnega življenja. > 

Gospodova postava je popolna, 
poživlja dušo; 
Gospodova beseda je zanesljiva, 
uči nevednega. Odpev. 

Gospodove postave so prave, 
razveseljujejo srce; 
Gospodov ukaz je čist, 
razsvetljuje oči. Odpev. 

Gospodov strah je iskren, 
ostane vekomaj; 
Gospodovi odloki so resnični, 
obenem pravični. Odpev. 

Zaželeni so bolj ko zlato 
in zakladi čistega zlata, 
slajši so ko med 
in strd iz satovja. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 397. 
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LETO II 

Berilo: PASTIRJI PO BOŽJEM SRCU BODO ZBRALI 
VSE NARODE 

Jer 3, 14—17. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

"Odpadl i sinovi, povrnite se, govori Gospod. 
Kajti jaz sem vaš gospodar. 
Vzel vas bom, enega iz mesta, dva iz rodu, 
in vas pripeljem na Sion. 

15 Dam vam pastirjev po mojem srcu, 
da vas bodo pasli z modrostjo in razsodnostjo. 

16 Ko se potem namnožite in narastete v deželi, 
se ne bo več govorilo o skrinji Gospodove zaveze. 
Nihče več ne bo mislil nanjo, 
ne bodo se je spominjali, ne je pogrešali 
in nobene nove več naredili. 

"Tis t i čas bodo Jeruzalem imenovali Gospodov prestol. 
Tja se bodo zbirali vsi narodi v Gospodovem imenu 
in ne bodo več hodili 
v trdovratnosti svojega hudobnega srca. 

PSALM: Jer 31 (10. 11—12ab. 13) 

O d p e v : Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo. 

Narodi, čujte Gospodovo besedo! 
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite: 
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral, 
čuval ga bo kakor pastir svojo čredo.« Odpev. 

Gospod je rešil Jakoba, 
osvobodil ga iz rok močnejšega. 
Pridejo in vriskajo na Sionski višini, 
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve. Odpev. 
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Tedaj bodo veselo rajala dekleta, 
mladeniči in starci bodo veseli. 
Njih žalost spremenim v radost, 
njih trpljenje v tolažbo in veselje. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: KDOR POSLUŠA BESEDO, UMEVA 
IN OBRODI SAD 

Mt 13, 18—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
18 Vi torej poslušajte priliko o sejavcu: 
19 Kadar kdo sliši besedo kraljestva in je ne razume, 

pride hudi duh in mu ugrabi, kar mu je vsejano v srce: 
ta je tisti, ki je vsejan ob potu. 

20 Seme na kamniti zemlji 
je pa tisti, ki besedo posluša 
in jo takoj z veseljem sprejme; 

21 nima pa v sebi korenine in je nestanoviten; 
ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, 
se takoj pohujša. 

22 Seme, ki je med trnjem, 
pa je tisti, ki besedo posluša, 
pa mu posvetne skrbi in zapeljivost bogastva 
zadušijo besedo, da ostane brez sadu. 

23 Seme na dobri zemlji je pa tisti, 
ki besedo posluša in umeva; 
ta torej obrodi in daje sad, 
nekateri stoternega, nekateri šestdeseternega 
in nekateri trideseternega. 
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S o b o t a 16. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: TO JE KRI ZAVEZE, KI JO JE BOG 
SKLENIL Z VAMI 

2 Mojz 24, 3—8. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
3 Tiste dni je prišel Mojzes 

in povedal ljudstvu vse Gospodove zapovedi in vse zakone. 
Vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom: 
»Vse zapovedi, ki jih je dal Gospod, 
bomo spolnjevali.« 

4 Mojzes je zapisal vse Gospodove besede. 
Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro 
in dvanajst kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. 

5 Nato je poslal mlade može izmed Izraelovih sinov, 
da so darovali žgalne daritve 
in žrtvovali junce kot mirovne daritve za Gospoda. 

6 Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v sklede, 
polovico krvi pa je zlil na oltar. 

7 Potem je vzel knjigo zaveze in jo glasno prebral ljudstvu. 
Tedaj so rekli: 
»Vse, kar je zapovedal Gospod, bomo pokorno spolnjevali.« 

8 Nato je vzel Mojzes kri in z njo pokropil ljudstvo ter rekel: 
»Glejte, to je kri zaveze, 
ki jo je Gospod sklenil z vsemi po vseh teh besedah.« 

PSALM 49 (1—2. 5—6. 14—15) 

O d p e v : Daruj Bogu hvalno daritev. 

Gospod Bog je spregovoril in poklical zemljo 
od sončnega vzhoda do zahoda: 
S Siona se je Bog zasvetil: 
naš Bog prihaja in ne molči. Odpev. 
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Ko bi bil lačen, bi ne pravil tebi: 
moj je namreč svet in kar ga napolnjuje. 
Mar jem meso volov 
ali pijem kri kozlov? Odpev. 

Daruj Bogu hvalno daritev 
in spolnjuj Najvišjemu svoje zaobljube! 
Kliči me ob dnevu stiske: 
rešil te bom in ti me boš častil! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 401. 

LETO II 

Berilo: V BOŽJO HIŠO HODIMO S CISTO VESTJO, 
KER NI JAMA RAZBOJNIKOV 

Jer 7, l—ll. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
1 Beseda, ki je prišla Jeremiju od Gospoda: 
2 Postavi se ob vrata Gospodove hiše in oznanjuj: 
Poslušajte Gospodovo besedo, vsi Judovi sinovi, 
ki skozi ta vrata prihajate molit Gospoda! 

3 Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: 
»Poboljšajte svoja pota in svoja dejanja, 
pa storim, da boste prebivali v tem kraju! 

4 Ne zanašajte se na lažnive besede: 
,To je tempelj Gospodov, tempelj Gospodov, 
tempelj Gospodov je to!' 

5 Le če resno poboljšate svoja pota in svoja dejanja, 
če boste pravično ravnali drug do drugega, 

* če ne boste tlačili tujca, sirote in vdove, 
ne prelivali nedolžno kri na tem kraju, 
in ne hodili za tujimi bogovi v svojo nesrečo, 

7 tedaj storim, da boste prebivali v tem kraju, 
v deželi, ki sem jo dal vašim očetom za večne čase. [> 
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8 Glejte, zanašate se na lažnive besede, 
ki nimajo vrednosti! 

'Krade te , ubijate, prešuštvujete, 
krivo prisegate, darujete Baalu 

10 in hodite za tujimi bogovi, ki jih ne poznate, 
in potem prihajate in stopate pred mene v tej hiši, 
ki se imenuje po mojem imenu, in govorite: 
,Varni s m o / pa potem počenjate vse te gnusobe! 

11 Ali je ta hiša, ki se imenuje po mojem imenu, 
v vaših očeh jama razbojnikov? 
Dobro, potem tudi jaz tako gledam nanjo, govori Gospod. 

PSALM 83 (3. 4. 5—6a. 8a. 11) 

O d p e v : Kako ljuba so tvoja bivališča! 

Moja duša hrepeni, 
medleč koprni po Gospodovih dvorih. 
Moje srce in moje telo 
vriskata k živemu Bogu. Odpev. 

Celo vrabec si najde dom 
in lastovka gnezdo za svoje mladiče: 
pri tvojih oltarjih. Gospod, 
moj kralj in moj Bog. Odpev. 

Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, 
vedno te hvalijo, Gospod! 
Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, 
hodi na moči vedno krepkejši. Odpev. 

Boljši je v tvojih dvorih en dan 
ko tisoč drugih; 
rajši stojim na pragu v hiši svojega Boga, 
kakor da bi prebival v šotorih grešnikov. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: DOBRO IX SLABO MORA RASTI SKUPAJ 
DO ŽETVE 

Mt 13, 24—30. i 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
24 Tisti čas je povedal Jezus množicam drugo priliko takole: 

»Nebeško kraljestvo je podobno človeku, 
ki je vsejal dobro seme na svoji njivi. 

23 Ko so pa ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, 
prisejal ljuljke med pšenico in odšel. 

26 Ko je pa bilje zrastlo in šlo v klasje, 
se je pokazala tudi ljuljka. 

27 In hlapci so pristopili h gospodarju in mu rekli: 
»Gospod, ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? 
Od kod je torej ljuljka?' 

28 Rekel jim je: ,Sovražnik je to storil.' 
Hlapci so mu rekli: ,Ah" hočeš, naj jo gremo pobrat?' 

29 Rekel je: ,Nikar, 
da pobiraje Ijuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. 

30 Pustite, naj oboje raste do žetve; 
in ob času žetve porečem žanjcem: 
Poberite najprej Ijuljko in jo povežite v snope, da se sežge, 
pšenico pa spravite v mojo žitnico.'« 

26 
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Ponedeljek 17. n a v a d n e g a tedna 
LETO I 

Berilo: MOJZES PRIZNA BOGU, DA IZVOLJENO 
LJUDSTVO MALIKUJE 

2 Mojz 32, 15—24. 30—34. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
15 Mojzes se je odpravil nazaj in je šel z gore 

z obema tablama postave v rokah; 
tabli sta bili popisani na obeh straneh, spredaj in zadaj. 

"Tabli sta bili božje delo 
in pisava je bila božja pisava, vrezana v tabli. 

"Ko je Jozue slišal hrup vreščečega ljudstva, 
je dejal Mojzesu: 
»Bojno vpitje je v taboru.« 

"Mojzes je odgovoril: 
»To ni glas ukajočih zaradi zmage, 
ne glas vpijočih zaradi poraza, slišim glas prepevajočih.« 

19 Ko se je približal taboru, je videl tele in ples. 
Tedaj se je vnel Mojzesu srd 
in vrgel je tabli iz rok ter jih razbil pod goro. 

20 Zgrabil je tele, ki so ga bili naredili, 
ga sežgal v ognju in ga zmlel v prah, 
stresel ga je v vodo in to dal piti Izraelovim sinovom. 

21 Nato je Mojzes rekel Aronu: 
»Kaj ti je storilo to ljudstvo, 
da si nadnje spravil veliki greh?« 

aAron je odgovoril: 
»Naj se ne razvnema srd mojega gospoda; 
ti poznaš ljudstvo, da je hudobno. 

23 Rekli so mi namreč: 
,Naredi nam boga, ki bo šel pred nami! 
Kajti ne vemo, kaj se je prigodilo Mojzesu, 
temu možu, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele.' 



17. navadni teden: ponedeljek 403 
24 Tedaj sem jim rekel: ,Kdor ima zlata, naj ga žrtvuje.' 

Pa so mi ga dali; vrgel sem ga v ogenj 
in izšlo je to tele.« 

30 Drugi dan je Mojzes rekel ljudstvu: 
»Hudo ste se pregrešili; a zdaj poj dem gor h Gospodu; 
morda sprosim odpuščanje vašega greha.« 

31 Mojzes se je torej vrnil h Gospodu in rekel: 
»Oh, hudo se je pregrešilo to ljudstvo: 
naredili so si boga iz zlata. 

32 In zdaj, ko bi jim ti odpustil greh! 
Če pa ne, izbriši mene, prosim, iz svoje knjige, 
ki si jo pisal.« 

33 Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: 
»Kdor je grešil zoper mene, 
tega bom izbrisal iz svoje knjige. 

34 Pojdi zdaj, pelji ljudstvo tja, kamor sem ti rekel! 
Glej, moj angel poj de pred teboj; 
a na dan svojega obiskanja 
bom na njih kaznoval njihov greh.« 

PSALM 105 (19—20. 21—22. 23) 

O d p e v : Hvalite Gospoda, ker je dober. 

ali: Aleluja. 

Naredili so tele ob Horebu 
in molili iz zlata ulito podobo; 
svoje veličastvo so zamenjali 
s podobo bika, ki muli travo. Odpev. 

Pozabili so Boga, ki jih je rešil, 
njega, ki je delal znamenja v Egiptu, 
čudeže v Kamovi deželi, 
čudovite reči ob Rdečem morju. Odpev. t> 

26* 
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Že jih je hotel uničiti, 
da ni Mojzes, njegov izvoljenec, 
pri njem posredoval, 
in odvrnil njegovo jezo, da jih ni uničil. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 405. 

LETO II 

Berilo: NEPOSLUŠNO LJUDSTVO ZA BOGA NI PORABNO 
Jer 13, 1—11. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
1 Tako mi je rekel Gospod: 

»Pojdi, kupi si platnen pas in si ga deni okrog ledij; 
v vodo pa ga ne deva j!« 

2 Kupil sem si pas po Gospodovi besedi 
in si ga dal okrog ledij. 

3 V drugo mi je prišla Gospodova beseda: 
4 »Vzemi pas, ki si ga kupil in ga nosiš okrog ledij; 

vstani, pojdi k Evfratu 
in ga tam skrij v skalni razpoki!« 

5 Šel sem in ga skril pri Evfratu, 
kakor mi je ukazal Gospod. 

6 Ko je minilo mnogo dni, mi je Gospod rekel: 
»Vstani, pojdi k Evfratu in vzemi tam pas, 
ki sem ti ga ukazal tam skriti!« 

7 Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas 
z mesta, kjer sem ga skril. 
A glej, pas je bil pokvarjen, ni bil za nobeno rabo. 

'Tedaj mi je prišla Gospodova beseda: 
9 »Tako govori Gospod: 

Prav tako uničim Judovo prevzetnost 
in veliko jeruzalemsko prevzetnost. 

10 Ti hudobni ljudje, ki nočejo poslušati mojih besed, 
ki ravnajo po trmi svojega srca 
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in hodijo za tujimi bogovi, 
da jim služijo in jih molijo, 
naj postanejo kakor ta pas, ki ni za nobeno rabo. 

11 Kajti kakor se pas prime k životu moža, 
tako sem hotel, da se pritisne k meni 
vsa Izraelova in Judova hiša, 
da bi bili moje ljudstvo, moja slava, 
moja čast in moj okras. 
A niso poslušali.« 

PSALM: 5 Mojz 32 (18—19. 20. 21) 

O d p e v : Zapustil si Boga, svojega stvarnika. 

Zapustil si skalo, ki ti je dala življenje, 
pozabil Boga, ki te je ustvaril. 
Gospod je to videl in jih zavrgel, 
nevoljen nad svojimi sinovi in hčerami. Odpev. 

Rekel je: »Skril jim bom svoje obličje 
in gledal, kaj bo njih konec, 
kajti popačenega rodu so, 
sinovi, ki v njih ni zvestobe. Odpev. 

Razdražili so me z maliki, 
me razjezili z njimi, 
zato jih bom podražil s tujci, 
razjezil jih z nespametnim ljudstvom.« Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO RASTE KOT DREVO 
IZ GORČIČNEGA ZRNA 

Mt 13, 31—35. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
31 Tisti čas je Jezus povedal množicam še drugo priliko: 

»Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, 
ki ga je človek vzel in vsejal na svoji njivi. t> 
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32 To je sicer najmanjše izmed vseh semen, 
ko pa zraste, je večje ko zelišča in postane drevo, 
tako da priletijo ptice neba 
in prebivajo na njegovih vejah.« 

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

34 Vse to je povedal Jezus množicam v prilikah 
in brez prilike jim ni govoril, 

33 da se je spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku: 
»Odprl bom svoja usta v prilikah, 
razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta.« 

T o r e k 17. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: MOJZESOV OSEBNI STIK Z BOGOM 
2 Mojz 33, 7—11; 34, 5b—9. 28. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
7 Tedaj je Mojzes vzel šotor in ga razpel zanj zunaj tabora, 

nekoliko proč od tabora, in ga imenoval shodni šotor. 
Kdor koli je iskal Gospoda, 
je šel ven k shodnemu šotoru, ki je bil zunaj tabora. 

"Kadar koli je šel Mojzes ven k taboru, 
je vstalo vse ljudstvo. 
Vsak je stal pri vhodu svojega šotora 
ter gledal za Mojzesom, dokler ni prišel k šotoru. 

'Ko je pa Mojzes prišel k šotoru, 
se je spustil dol oblačni steber ter stal pri vhodu v šotor; 
tedaj je Gospod govoril z Mojzesom. 

"Ko je vse ljudstvo videlo, 
da je oblačni steber stal pri vhodu v šotor, 
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je vse ljudstvo vstajalo in se poklanjalo, 
vsak pri vhodu svojega šotora. 

11 Govoril pa je Gospod z Mojzesom od obličja do obličja, 
kakor govori človek s svojim prijateljem. 
Potem se je vrnil v tabor, 
njegov služabnik, Nunov sin Jozue, ki je bil še mladenič, 
pa se ni umaknil iz šotora. 

5 Mojzes je klical Gospodovo ime Jahve. 
"Gospod je šel mimo njega in klical: 

»Jahve, Jahve, usmiljen in milostljiv Bog, 
prizanesljiv in velik v milosti in zvestobi, 

7 ki hrani milost za tisoče, 
odpušča krivdo, hudobijo in pregreho; 
vendar pa ne pušča brez kazni, 
ampak kaznuje krivdo očetov 
na sinovih in vnukih do tretjega in četrtega roda.« 

8 Tedaj se je Mojzes hitro priklonil do tal in molil: 
9 »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, 

naj hodi, prosim, Gospod v naši sredi. 
Ljudstvo je namreč trdovratno. 
A odpusti našo krivdo in našo pregreho 
in vzemi nas za svojo lastnino!« 

28 Bil je tam pri Gospodu štirideset dni in štirideset noči; 
kruha ni jedel in vode ni pil. 
Napisal je na tabli besede zaveze, desetero zapovedi. 

PSALM 102 (6—7. 8—9. 10—11. 12—13) 

O d p e v : Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

Pravična dela vrši Gospod, 
vsem zatiranim vrača pravico. 
Pokazal je Mojzesu svoja pota, 
Izraelovim sinovom svoja dela. Odpev. D> 
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Usmiljen in milostljiv je Gospod, 
potrpežljiv in zelo milosrčen; 
ne vojskuje se vedno, 
ne jezi se na veke. Odpev. 

Ne ravna z nami po naših grehih, 
ne vrača nam po naših krivdah. 
Kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako presega njegova milosrčnost naše zasluge. Odpev. 

Kakor daleč je vzhod od zahoda, 
tako daleč od nas vrže naše pregrehe; 
kakor se oče usmili otrok, 
se Gospod usmili njih, ki se ga boje. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 409. 

LETO II 

Berilo: PREROK PROSI BOGA, NAJ OSTANE ZVEST 
ZAVEZI 

Jer 14, 17—22. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

Gospod mi je naročil: 
To besedo jim govdri: 

"Moje oči točijo solze noč in dan in ne prenehajo! 
Kajti silna bolečina je zadela devico, moje ljudstvo, 
da, neozdravljiva rana! 

18 Če grem na polje, glej, z mečem prebodene! 
Če pridem v mesto, glej, bolne od lakote! 
Tudi prerok in duhovnik blodita po deželi in ne razumeta. 

19 Ali si Juda popolnoma zavrgel? 
Ali se ti je Sion pristudil? 
Zakaj nas tepeš in nam ni ozdravljenja? 
Upamo na mir, a ne pride nič dobrega; 
na čas ozdravljenja, a je le strah! 

20 Gospod, spoznavamo svojo hudobijo, krivdo svojih očetov, 
da, grešili smo zoper tebe. 
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21 Zaradi svojega imena nas ne zametu j , 

ne onečaščaj prestola svojega veličastva! 
Spomni se! Ne prelamljaj svoje zaveze z nami! 

22 Ali so med maliki narodov povzročitelji dežja? 
Ali daje nebo samo od sebe plohe dežja? 
Ali nisi to ti, Gospod, naš Bog? 
Zato zaupamo vate, kajti ti delaš vse to! 

PSALM 78 (8. 9. 11.13) 

O d p e v : Gospod, reši nas zaradi svoje slave. 

O Bog, nikar se ne spominjaj 
zoper nas krivic naših prednikov, 
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje, 
zakaj silno smo bedni. Odpev. 

Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj, 
v slavo svojega imena; 
reši nas in odpusti nam grehe 
zaradi svojega imena! Odpev. 

K tebi naj pridejo vzdihi jetnikov, 
reši nje, ki jih izročajo smrti. 
Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše, 
te bomo vedno slavili in oznanjali tvojo hvalo. Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: PRILIKA O LJULJKI MED PŠENICO 
NAPOVEDUJE SODBO 

Mt 13, 36—43. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Potem ko je Jezus- govoril v prilikah, 
36 je množice odpustil in šel v hišo. 

In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli: 
»Razloži nam priliko o ljuljki in njivi!« 
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37 In odgovoril jim je: 
»Sejavec dobrega semena je Sin človekov, 

38 njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, 
Ijuljka so otroci hudobe, 

39 sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič; 
žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. 

40 Kakor se torej Ijuljka pobira in v ognju sežiga, 
tako bo ob koncu sveta. 

41 Sin človekov bo poslal svoje angele, 
in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je 

pohujšljivega, 
in tiste, ki delajo krivico; 

42 in vrgli jih bodo v ognjeno peč, 
kjer bo jok in škripanje z zobmi. 

43 Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce 
v kraljestvu svojega Očeta. 

Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.« 

S r e d a 17. n a v a d n e g a t e d n a 

LETO I 
Berilo: LJUDSTVO SE BOJI BOŽJEGA SIJAJA 

NA MOJZESOVEM OBLIČJU 
2 Mojz 34, 29—35. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
Mojzes je tedaj prihajal s Sinajske gore; 
obe tabli postave sta bili v Mojzesovih rokah, 
ko je prihajal z gore; 
in Mojzes ni vedel, da žari koža njegovega obličja 
zaradi pogovora z Gospodom. 
Aron in vsi Izraelov! sinovi so videli Mojzesa 
in glej, njegovo obličje je žarelo, 
zato so se mu bali približati. 
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31 Mojzes pa jih je poklical in vrnili so se k njemu 
Aron in vsi knezi občine 

in Mojzes je govoril z njimi. 
32 Nato so se približali vsi Izraelovi sinovi 

in zapovedal jim je vse, 
kar je Gospod na Sinajski gori govoril z njim. 

33 Ko je Mojzes nehal govoriti z njimi, 
je dal zagrinjalo na svoje obličje. 

34 Kadar je Mojzes prišel pred Gospoda, da bi z njim govoril, 
je snel zagrinjalo, dokler ni odšel; 
potem je odšel in govoril Izraelovim sinovom 
vse, kar mu je bilo zapovedano. 

35 Izraelovi sinovi so videli Mojzesovo obličje, 
da je žarela koža njegovega obličja. 
Potem pa je Mojzes spet dal zagrinjalo na obličje, 
dokler ni šel, da bi govoril z Gospodom. 

PSALM 98 (5. 6. 7. 9) 

O d p e v : Svet si, Gospod, naš Bog. 

Poveličujte Gospoda, našega Boga, 
padite na tla pred njega, 
ker je svet. Odpev. 

Mojzes in Aron sta med njegovimi duhovniki, 
Samuel je med njimi, ki so ga klicali, 
klicali so Gospoda in jih je usliševal. Odpev. 

V oblačnem stebru jim je govoril; 
slišali so njegove ukaze, 
zapoved, katero jim je dal. Odpev. 

Poveličujte Gospoda, našega Boga, 
padite na tla na njegovi sveti gori: 
svet je Gospod, naš Bog! Odpev. 

EVANGELIJ na str. 413. 
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LETO II 

Berilo: PREROK OBUPUJE, BOG PA GA SPODBUJA 
K ZAUPANJU 

Jer 15, 10. 16—21. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
10 Gorje mi, moja mati, da si me rodila, 

moža, ki je v sporu in prepiru z vso deželo. 
Nisem posojal in posojali mi niso, 
vendar me vse preklinja! 

16 Kadar so prišle tvoje besede, sem jih požiral; 
tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca, 
kajti imenujem se po tvojem imenu, Gospod, Bog vesolja. 

17 Ne sedim v krogu tistih, ki se posmehujejo, 
da bi se rado val; 
od tvoje roke prisiljen sedim samoten, 
kajti napolnil si me s srdom. 

"Zakaj traja večno moja bolečina 
in je moja rana brezupno neozdravljiva? 
Postal si mi kakor varljiv potok, 
ki pogosto presiha. 

19 Zato tako govori Gospod: 
»Če se mi ukloniš, ti vrnem tvojo službo pri meni; 
in če hočeš navajati le plemenite misli, nič napačnega, 
smeš biti spet moj glasnik. 
Oni se morajo obrniti k tebi, 
ti pa se ne smeš obrniti k njim. 

20 Tedaj naredim iz tebe bronast, trden zid zoper to ljudstvo. 
Bojevali se bodo zoper tebe, pa te ne bodo premagali, 
kajti jaz sem s teboj, 
da ti pomorem in te rešim, govori Gospod. 

21 Otmem te iz roke hudobnih 
in osvobodim iz pesti nasilnikov. 
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PSALM 58 (2—3. 4—5a. 10—11. 17—18) 

O d p e v . Bodi mi zavetje ob dnevu stiske. 

Reši me mojih sovražnikov, o Bog, 
brani me pred njimi, ki so se mi uprli. 
Otmi me iz rok hudodelcev, 
krvoločnih ljudi me reši! Odpev. 

Glej, na moje življenje prežijo, 
mogočni se zarotujejo zoper mene. 
Na meni ni zločina, ne greha, 
brez krivde na meni me napadajo. Odpev. 

Gospod, moja moč, nate bom gledal, 
ti, o Bog, si moja obramba. 
Moj Bog, moja milosrčnost, 
pridi mi na pomoč! Odpev. 

Pel bom o tvoji moči, 
radoval se tvojega usmiljenja, 
ker si mi bil zavetje ob dnevu stiske. 
Moj Bog, ti si moja obramba! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ZA BOŽJE KRALJESTVO BODIMO 
PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI VSE 

Mt 13, 44—46. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus množicam: 
44 Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, 

ki ga je človek našel in skril; 
in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, 
ter kupi tisto njivo. 

45 Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, 
ki je iskal lepih biserov. 

46 Ko je našel dragocen biser, je šel 
in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil. 
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Č e t r t e k 17. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: V OBLAKU BOG RAZODEVA SVOJO 
NAVZOČNOST 

2 Mojz 40, 16—21. 34—38. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
16 Mojzes je izvršil vse, kakor mu je Gospod zapovedal. 
"Prvi dan prvega meseca v drugem letu 

je bilo prebivališče postavljeno. 
18 Mojzes je postavil prebivališče: 

zasadil je podstave, postavil deske, 
vtaknil zapahe in postavil stebre. 

19 Čez prebivališče je razpel šotorsko pregrinjalo, 
kakor je Gospod zapovedal. 

20 Vzel je table postave in jih položil v skrinjo; 
vtaknil je drogova ob skrinjo 
in vrh nje položil spravni pokrov. 

21 Prinesel je skrinjo v prebivališče, 
obesil zastirajoče zagrinjalo 
in zastrl skrinjo postave, 
kakor je Gospod zapovedal. 

34 Tedaj je oblak pokril shodni šotor 
in Gospodovo veličastvo je napolnilo prebivališče. 

35 Mojzes ni mogel iti v shodni šotor; 
kajti oblak se je razprostiral na njem 
in Gospodovo veličastvo je napolnjevalo prebivališče. 

36 Kadar koli se je na vsem potovanju 
vzdignil oblak iznad prebivališča, 
so Izraelovi sinovi odrinili na pot. 

37 Če pa se oblak ni vzdignil, 
niso odrinili do dneva, ko se je vzdignil. 
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28 Kajti Gospodov oblak je bil podnevi na prebivališču, 
ponoči pa je bil v oblaku ogenj 
pred očmi vse Izraelove hiše, 
dokler so bili na potovanju. 

PSALM 83 (3. 4. 5—6a.8a. 11) 

O d p e v : Kako ljuba so tvoja bivališča! 

Moja duša hrepeni, 
medleč koprni po Gospodovih dvorih. 
Moje srce in moje telo 
vriskata k živemu Bogu. Odpev. 

Celo vrabec si najde dom 
in lastovka gnezdo za svoje mladiče: 
pri tvojih oltarjih, Gospod, 
moj kralj in moj Bog. Odpev. 

Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, 
vedno te hvalijo. Gospod! 
Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, 
hodi na moči vedno krepkejši. Odpev. 

Boljši je v tvojih dvorih en dan 
ko tisoč drugih; 
rajši stojim na pragu v hiši svojega Boga, 
kakor da bi prebival v šotorih grešnikov. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 417. 

LETO II 

Berilo: ZA BOGA SMO KAKOR GLINA V LONČARJEVI 
ROKI 

Jer 18, 1—6. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
1 Beseda, ki je prišla Jeremiju od Gospoda: 
2 »Vstani, pojdi dol v lončarjevo hišo! 

Tam ti bom naznanil svoje besede!« 
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3 Šel sem torej dol v lončarjevo hišo; 
in glej, lončar je na lončarskem kolovratu 
opravljal svoje delo. 

4 Če se je posoda, ki jo je ravno iz gline oblikoval, 
v lončarjevi roki pokvarila, 
je iz nje spet naredil drugo posodo, 
kakor se je lončarju zdelo prav. 

5 Tedaj mi je prišla Gospodova beseda: 
* »Ali ne morem storiti z vami, kakor ta lončar? 

Glej, kakor je glina v lončarjevi roki, 
tako ste v moji roki vi, Izraelova hiša!« 

PSALM 145 (2. 3-4. 5—6) 

O d p e v : Blagor človeku, ki mu Bog pomaga. 

ali: Aleluja. 

Hvali, moja duša, Gospoda! 
Hvalil bom Gospoda vse življenje, 
prepeval bom svojemu Bogu, 
dokler bom živel. Odpev. 

Ne zanašajte se na kneze, 
na človeka, pri katerem ni rešitve: 
izdihne, se povrne v zemljo, 
in propadejo njegovi načrti. Odpev. 

Blagor človeku, ki mu je Bog pomočnik, 
čigar upanje je v Gospodu, 
Stvarniku nebes in zemlje, 
morja in vsega, kar tam živi! Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ŠELE OB KONCU SVETA BO LOČITEV 
DOBRIH IN SLABIH 

Mt 13, 47—53. 

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

47 »Dalje je podobno nebeško kraljestvo mreži, 
ki so jo vrgli v morje in je zajela ribe vsake vrste; 

48 ko se je napolnila, so jo potegnili na breg 
in so sedli ter odbrali dobre v posodo, 
slabe pa pometali proč. 

49 Tako bo ob koncu sveta: 
Angeli bodo šli in ločili hudobne izmed pravičnih 

Min jih bodo vrgli v ognjeno peč; 
tam bo jok in škripanje z zobmi. 

51 Ste razumeli vse to?« 
Odgovorijo mu: »Smo.« 

S2Nato jim je rekel: 
»Zato je vsak pismouk, ki je poučen o nebeškem 

kraljestvu, 
podoben hišnemu gospodarju, 
ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« 

53 Ko je Jezus končal te prilike, je odšel od tam. 

27 
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P e t e k 17. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: GOSPODOVI PRAZNIKI NAJ BODO SVETI DNEVI 
3 Mojz 23, 1. 4—11. 15—16. 27. 34b—37. 

Berilo iz tretje Mojzesove knjige. 
1 Gospod je govoril Mojzesu: 

Govori Izraelovim sinovom in jim povej: 
4 »Tole so Gospodovi prazniki s svetimi shodi, 

ki jih sklicujte ob njihovih določenih časih: 
5 Štirinajsti dan prvega meseca proti večeru 

je pasha (velika noč) za Gospoda! 
* Petnajsti dan tega meseca 

pa je praznik opresnikov za Gospoda; 
sedem dni je j te opresnike! 

7 Prvi dan imejte svet shod; 
nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte! 

8 Sedem dni darujte Gospodu ognjeno daritev! 
Sedmi dan je svet shod; 
nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!« 

'Gospod je govoril Mojzesu: 
10 Govori Izraelovim sinovom in jim povej: 

»Ko pridete v deželo, ki vam jo hočem dati, 
in požanjete njeno žetev, 
prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku! 

11 Snop naj dvigne v znamenje daritve za Gospoda, 
da mu boste všeč; 
na dan po soboti naj duhovnik opravi to daritev. 

"Potem si štejte od dneva po soboti sedem polnih tednov, 
od dneva, ko ste prinesli snop za daritev; 

16 štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni 
in darujte Gospodu novo jedilno daritev! 
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27 Deseti dan sedmega meseca pa je spravni dan: 
imejte svet shod, pokorite se 
in darujte Gospodu ognjeno daritev! 

34 Petnajsti dan tega sedmega meseca 
je sedem dni šotorski praznik za Gospoda. 

35 Prvi dan bodi svet shod, 
ne opravljajte nobenega hlapčevskega dela! 

36 Sedem dni darujte Gospodu ognjeno daritev! 
Osmi dan imejte svet shod 
in darujte ognjeno daritev Gospodu; 
prazničen shod je to, 
nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!« 

37 To so Gospodovi prazniki, 
ki ob njih sklicujte svete shode, 
da opravite Gospodu ognjene daritve, 
žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, 
kakor je določeno za vsak dan. 

PSALM 80 (3—4. 5—6ab. 10—llab) 

O d p e v : Poj te Bogu, ki nam pomaga. 

Igrajte na strune, udarjajte na bobne, 
na milo doneče citre in harfo! 
Zatrobite na trombe ob mlaju, 
ob našem prazničnem dnevu! Odpev. 

To je postava za Izraela, 
zapoved Jakobovega Boga. 
Ta zakon je dal za Jožefa, 
ko je šel zoper egiptovsko deželo. Odpev. 

Naj ne bo pri tebi drugega boga, 
ne moli tujega boga! 
Jaz sem Gospod, tvoj Bog, 
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 421. 



420 17. navadni teden: petek 

LETO II 
Berilo: ZBRANO LJUDSTVO KRIVIČNO OBSODI 

PREROKA NA SMRT 
Jer 26, 1—9. 
Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

1V začetku vladanja Josijevega sina Joakima, Judovega kralja, 
je prišla Jeremiju ta beseda od Gospoda: 

2 Tako govori Gospod: 
»Postavi se v dvor Gospodove hiše! 
Govdri vsem, ki pridejo iz Judovih mest 
molit v Gospodovo hišo, 
vse besede, ki sem ti jih ukazal, da jih govoriš; 
ne opuščaj nobene besede! 

3 Morda prisluhnejo in se spreobrnejo, 
vsak s svojega hudobnega pota. 
Tedaj mi bo žal hudega, kar jim mislim storiti 

zaradi njihovih hudobnih dejanj. 
4 Povej jim: Tako govori Gospod: 

,Ako me ne boste poslušali, 
da bi hodili po moji postavi, ki sem vam jo dal, 

s in ne pazili na besede prerokov, mojih služabnikov, 
ki jih neprenehoma pošiljam k vam, a jih ne poslušate, 

6 naredim tej hiši kakor Šilu 
in to mesto dam za kletev vsem narodom na zemlji.« 

7 Slišali so duhovniki, preroki in vse ljudstvo, 
kako je Jeremija govoril te besede v Gospodovi hiši. 

8 Ko je Jeremija vse do konca izgovoril, 
kar mu je Gospod ukazal, da pove vsemu ljudstvu, 
so ga duhovniki, preroki in vse ljudstvo zgrabili in vpili: 

9 »Umreti moraš! Zakaj si prerokoval v Gospodovem imenu: 
,Kakor Šilu se bo zgodilo tej hiši, 
in to mesto bo razdejano, 
da nihče več ne bo tu prebival?'« 
In vse ljudstvo v Gospodovi hiši se je zbralo 

zoper Jeremija. 
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PSALM 68 (5. 8—10. 14) 

O d p e v : Gospod, usliši me v svoji veliki dobroti. 

Sovražijo me brez vzroka, 
več jih je ko las na moji glavi, 
bolj so močni ko moje roke: 
mar naj vrnem, česar nisem ugrabil? Odpev. 

Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje, 
sramota je pokrila moje obličje. 
Tujec sem postal svojim bratom, 
gorečnost za tvojo hišo me razjeda. Odpev. 

Jaz pa molim k tebi, Gospod, 
ob času milosti, o Bog; 
usliši me po svoji veliki dobroti, 
po svoji zvesti pomoči! Odpev. 

ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: ZA ROJAKE JE JEZUS SAMO TESARJEV SIN 
Mt 13, 54—58. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
54 Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj 

in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: 
»Od kod ima ta to modrost in te moči? 

55 Ali ni to tesarjev sin? 
Ali ni njegova mati Marija? 
In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? 

M In njegove sestre, ali niso vse pri nas? 
Od kod ima vendar vse to?« 

57 In spotikali so se nad njim. 
Jezus jim je pa rekel: 
»Ni brez časti prerok 
razen v svojem kraju in na svojem domu.« 

58 In ni storil tam mnogo čudežev zaradi njih nevere. 



422 17. navadni teden: sobota 

S o b o t a 17. n a v a d n e g a t e d n a 
LETO I 

Berilo: V SVETEM LETU NAJ SE VSAKEMU 
NJEGOVA LASTNINA VRNE 

3 Mojz 25, 1. 8—17. 

Berilo iz tretje Mojzesove knjige. 
'Gospod je govoril Mojzesu na Sinajski gori: 
Govori Izraelovim sinovom in jim povej: 

8 »Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, 
tako da ti bo čas sedem sobotnih let 

devetinštirideset let. 
9 Potem daj bučno zatrobiti na trombo 

deseti dan sedmega meseca; 
na trombo daj zatrobiti po vsej vaši deželi na spravni dan! 

"Posvetite petdeseto leto 
in razglasite svobodo po deželi vsem njenim prebivalcem: 
bodi vam jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini 
in povrne naj se k svoji rodovini! 

11 Petdeseto leto vam bodi sveto! 
Ne sejte; ne žanjite tega, kar to leto samo zraste, 
in v neobrezanem vinogradu ne trgajte! 

"Jubilejno leto vam bodi nekaj svetega; 
uživati smete, kar sdmo obrodi s polja. 

13 V tem svetem letu se povrnite vsak k svoji lastnini! 
14 Če kaj prodaš svojemu bližnjemu 

ali kaj kupiš od svojega bližnjega, 
ne smete drug drugega stiskati. 

15 Glede na število let, ki so pretekla od jubileja, 
kupuj od svojega bližnjega, 
po številu letin naj ti prodaja. 

16 Kolikor več je let, toliko večjo kupnino plačuj 
in, če je manj let, plačuj manjšo kupnino; 
kajti prodaja ti določeno število letin! 
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"Nikar ne stiskajte drug drugega, 
ampak se bojte svojega Boga, 
kajti jaz, Gospod, sem vaš Bog!« 

PSALM 66 (2—3. 5. 7—8) 

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

Bog se nas usmili in nas blagoslovi, 
razjasni svoj obraz nad nami, 
da na zemlji spoznajo tvojo pot, 
med vsemi narodi tvoje zveličanje. Odpev. 

Slavijo naj te vsa ljudstva, o Bog, 
veselijo in radujejo naj se narodi, 
ker vladaš ljudstva po pravici 
in narode na zemlji vodiš. Odpev. 

Zemlja je dala svoj sad: 
blagoslovil nas je Gospod, naš Bog. 
Ti, o Bog, nas blagoslovi, 
bojijo naj se te vsi kraji zemlje. Odpev. 

EVANGELIJ na str. 425. 

LETO II 

Berilo: BOG NAROČA JEREMIJU, KAJ NAJ GOVORI 
Jer 26, 11—16. 24. 
Berilo iz knjige preroka Jeremija. 

"Duhovniki in preroki so rekli knezom 
in vsemu ljudstvu: 
»Jeremija zasluži smrt, 
kajti prerokoval je zoper to mesto, 
kakor ste slišali na lastna ušesa.« 

"Jeremija pa je odgovoril vsem knezom 
in vsemu ljudstvu: > 
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»Gospod me je poslal prerokovat zoper to hišo 
in zoper to mesto vse besede, ki ste jih slišali. 

"Zdaj torej poboljšajte svoja pota in svoja dejanja 
ter poslušajte glas Gospoda, svojega Boga, 
da se bo Gospod skesal hudega, kar vam je zagrozil. 

"Jaz sem, glejte, v vaših rokah; 
storite z mano, kar se vam zdi dobro in prav! 

15 Samo vedite: ako me usmrtite, 
spravite nedolžno kri nase, 
na to mesto in njene prebivalce! 
Kajti Gospod me je v resnici poslal k vam, 
da vam na ušesa pove vse te besede.« 

"Tedaj so rekli knezi in vse ljudstvo 
duhovnikom in prerokom: 

»Ta mož ne zasluži smrti, 
kajti govoril nam je v imenu Gospoda, našega Boga.« 

24 Safanov sin Ahikam pa je varoval Jeremija, 
da ga niso izročili v roke ljudstva, da bi ga usmrtili. 

PSALM 68 (15—16. 30—31. 33—34) 

O d p e v : Gospod, usliši me ob času milosti. 

Gospod, potegni me iz blata, 
reši me mojih sovražnikov! 
Naj me valovi ne zagrnejo, 
globina naj me ne pogoltne! Odpev. 

Jaz pa sem beden in trpim; 
tvoja pomoč, o Bog, naj me varuje. 
Hvalil bom božje ime s pesmijo, 
poveličeval ga z zahvalo. Odpev. 

Glejte, ponižni, in veselite se, 
naj oživi vaše srce, ki iščete Boga! 
Zakaj Gospod sliši uboge, 
svojih jetnikov ne prezira. Odpev. 
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ALELUJA: po izbiri na str. 426—428. 

Evangelij: JANEZOVI UČENCI OBVESTIJO JEZUSA 
O SMRTI JANEZA KRSTNIKA 

Mt 14, 1—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 V tem času je Četrtni oblastnik Herod slišal o Jezusu 
2 in je rekel svojim služabnikom: 

»To je Janez Krstnik; on je vstal od mrtvih 
in zato delujejo v njem čudežne moči.« 

3 Herod je bil namreč dal Janeza prijeti, 
ga vkleniti in vreči v ječo zaradi Herodiade, 
žene svojega brata Filipa. 

4 Kajti Janez mu je govoril: 
»Ni ti je dovoljeno imeti.« 

5 Hotel ga Je usmrtiti, pa se je zbal ljudstva, 
ker so ga imeli za preroka. 

6 Na Herodov rojstni dan 
pa je Herodiadina hči plesala pred gosti 
in se Herodu prikupila. 

7 Zato ji je s prisego obljubil dati, 
kar koli bi ga prosila. 

8 Ona pa je po materinem navodilu rekla: 
»Daj mi tukaj na krožniku glavo Janeza Krstnika!« 

'Kralj se je razžalostil, 
toda zaradi prisege in gostov jo je ukazal dati. 

10 Dal je torej Janeza v ječi obglaviti 
11 in prinesli so njegovo glavo na krožniku, 

jo dali deklici in ta jo je nesla materi. 
12 In prišli so njegovi učenci, 

vzeli truplo ter ga pokopali; 
potem so šli in to sporočili Jezusu. 
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ALELUJA ZA NAVADNE DELAVNIKE 
(po izbiri) 

1 Aleluja. Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša; 
besede večnega življenja imaš. Aleluja^ 

2 Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, 
tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja. 

3 Aleluja. Svojih steza me uči, moj Bog, 
vodi me v svoji resnici. Aleluja. 

4 Aleluja. Gospod, uči me svojo pot, 
vodi me po ravni stezi. Aleluja. 

5 Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, 
ampak poslušajte božji glas. Aleluja. 

6 Aleluja. Gospod, vse tvoje zapovedi so trdne, 
postavljene za vse vekove. Aleluja. 

7 Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, 
da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja. , 

8 Aleluja. Poiiči me o poti svojih zapovedi 
in premišljeval bom tvoja čudovita dela. Aleluja. 

9 Aleluja. Gospod, poiiči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, 
in držal jo bom z vsem svojim srcem. Aleluja. 

10 Aleluja. Gospod, nagni mi srce k tvojim odredbam; 
podari mi svojo postavo. Aleluja. 

11 Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju 
in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja. 

12 Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam 
in luč na moji stezi. Aleluja. 

13 Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom 
in uči me svojih zakonov. Aleluja. 
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14 Aleluja. Upam v Gospoda, 
upam v njegovo besedo. Aleluja. 

15 Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah 
in svet v vseh svojih delih. Aleluja. 

16 Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, 
ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja. 

17 Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, 
ampak od vsake božje besede. Aleluja. 

18 Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, 
ker si malim razodel skrivnosti božjega kraljestva. Aleluja. 

19 Aleluja. Blagor njim, ki božjo besedo ohranijo 
v dobrem in plemenitem srcu 
in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja. 

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

21 Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, 
kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja. 

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

23 Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, 
nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja. 

24 Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, 
moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. Aleluja. 

25 Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, 
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja. 

26 Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, 
posveti nas v resnici. Aleluja. 

27 Aleluja. Gospod, odpri nam srce, 
da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja. 
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28 Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu 
in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja. 

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

30 Aleluja. Svetite kakor luči na svetu, 
držeč se besede življenja. Aleluja. 

31 Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; 
zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. 

32 Aleluja. Sprejmite božjo besedo ne kot človeško besedo, 
marveč kot božjo besedo, kar resnično je. Aleluja. 

33 Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, 
da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja. 

34 Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt 
in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja. 

35 Aleluja. živa in učinkovita je božja beseda, 
razsoja misli in namene srca. Aleluja. 

36 Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, 
da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja. 

37 Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, 
ki more rešiti vaše duše. Aleluja. 

38 Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; 
to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja. 

39 Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, 
v tem je božja ljubezen zares popolna. Aleluja. 
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Dan 3 (52. 53—54. 55—56) 391 
Lk 1 (46—47. 48-49. 50. 53. 54—55) . . . . 298 

(69—70.71—72.73—75) 82 

KAZALO 

Predhodna navodila 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

navadni teden 13 
navadni teden 36 
navadni teden 61 
navadni teden 86 
navadni teden lil 
navadni teden 137 
navadni teden 160 
navadni teden 181 
navadni teden 203 
navadni teden 227 
navadni 
navadni 

13. navadni 
14. navadni 
15. navadni 
16. navadni 
17. navadni 

teden 249 
teden 275 
teden 302 
teden 329 
teden 353 
teden 377 
teden 402 

Aleluja za navadne delavnike 426 


