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KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE 
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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 (B 51). Papež Pavel VI. je ta 
razpored potrdil dne 3. aprila 1969 z apostolsko konstitucijo »Missale 
Romanum«. 

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

Ker je v tem razporedu za posamezna berila označeno samo, iz katere 
knjige 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 ikonstitucije 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. ma

ja 1969. 
Kardinal Benno Gut 

prefekt 
Annibale Bugnini 

tajnik 





PREDHODNA NAVODILA 
Prvo poglavje* 

SPLOŠNA UREDITEV MASNEGA LEKCIONARJA 

I. Splošna načela 

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« (BR 21). 

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 poseb
nih 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 

* Tu je natisnjeno le prvo ter povzetek tretjega in četrtega poglavja. Celoto gl. v knjigi 
beril in evangelijev za nedelje in praznike leta C. 
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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. 

II. Ureditev Iekcionarja za nedelje in praznike 

3. Značilnosti razporeda beril za nedelje in praznike so naslednje: 

a) Vsaka maša ima trojno branje: prvo iz stare zaveze, drugo iz apostola 
(ali iz pisem ali iz Razodetja, kakor je čas cerkvenega leta), tretje iz evan
gelija. Na ta način je najbolje izražena enotnost obeh zavez in zgodovine odre
šenja; v njenem središču je Kristus, ki ga moramo častiti v njegovi velikonočni 
skrivnosti in to mora biti eden glavnih predmetov kateheze. Končno je ta 
razporeditev tudi v skladu s starim izročilom, ki so ga dolgo ohranili tudi na 
zahodu. j 

b) Bolj pestro in obsežno pa je branje sv. pisma ob nedeljah in prazni
kih tudi zaradi tega, iker je razvrščeno v triletni krog tako, da pridejo na 
vrsto ista berila šele vsako četrto leto. 

Vsako leto je označeno s črko A, B, C. Katero je leto A, B ali C, pa 
določimo takole: S črko C označujemo leto, čigar številke so deljive s 3, kakor 
da bi začeli šteti s prvim letom krščanskega štetja let. Leto 1 bi bilo leto A, 
leto 2 bi bilo leto B, leto 3 leto C in nato spet od kraja, tako da so leta 6, 9 in 
12 . . . spet leta C. Tako je npr. leto 1968 leto C, naslednje leto 1969 leto A, leto 
1970 leto B in 1971 je spet leto C in tako dalje. Seveda je jasno, da štejemo 
leta po cerkvenem letu, to je od prvega tedna v adventu, ki je še v prejšnjem 
državljanskem letu. 

c) Razpored beril za nedelje in praznike določata načeli »vsebinske 
skladnosti« (harmonisationis ex themate) ali »polzaporednega branja« (lectio-
nis semi-continuae). Eno ali drugo načelo prevladuje glede na različne čase 
cerkvenega leta in značilnosti liturgične dobe. 

Berila iz stare in nove zaveze se najbolj ujemajo takrat, kadar imajo 
podlago za to v samem sv. pismu, ko se nauk ali dejstva v besedilu nove zave
ze bolj ali manj izrecno sklicujejo na nauk ali dejstvo stare zaveze. Staro-
zavezna berila so v razporedu beril izbrana predvsem po skladnosti z novo-
zaveznimi, zlasti evangeljskimi odlomki, ki jih beremo pri isti maši. 

Svojevrstna skladnost, namreč čisto vsebinska, pa je med berili v 
adventnem, postnem in velikonočnem času, to je v tistih časih, ki imajo svoj-
sko značilnost. 

Ob navadnih nedeljah (»med letom«), ki take značilnosti nimajo, se 
besedila beril in evangelijev vrstijo po pravilu polzaporednega branja, staro-
zavezno berilo pa je v skladu z evangelijem. 
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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 pose
ben značaj ali ne. 

IV. Svetniški lekcionar 

5. Za svetniške godove je pripravljen dvojni razpored beril: 
a) Prvi je izbor posebnih beril za slovesne in navadne praznike ter za 

godove, zlasti če ima vsak izmed njih posebno besedilo. Včasih je kak bolj 
ustrezen odlomek naveden tudi izmed skupnih beril. 

b) Drugi in to obsežnejši razpored so skupna berila: najprej berila, ki 
so bolj primerna za posamezne skupine svetnikov (mučenci, sveti pastirji, 
device), nato številna berila, ki govore na splošno o svetosti. Med temi lahko 
po želji izbiramo, kadar koli je rečeno, naj beremo odlomek iz skupnih beril. 

Prav je, če omenimo, da so berila v tem oddelku razvrščena po vrsti, 
kakor jih je treba brati pri maši. Najprej so zato vsi odlomki iz stare zaveze, 
nato iz apostola, nato so psalmi in vrstice med berili, končno odlomki iz 
evangelija. Tako so razvrščena zato, da mašnik med njimi lahko izbira po želji 
glede na pastoralne potrebe vernikov, ki se udeležujejo svetega opravila, razen 
če je izrecno določeno kaj drugega. 

V. Lekcionar za obredne maše, maše za različne zadeve in po želji 

6. Na enak način so razvrščena berila za obredne maše, maše za različne 
zadeve in po želji. Kakor v skupnih berilih za svetniške maše je tudi tu nave
deno večje število odlomkov in mašnik med njimi lahko izbira glede na vse 
okoliščine in zlasti glede na pastoralne potrebe zbranih vernikov. 

VI. Glavni vidiki pri izboru in ureditvi beril 
7. Razen že navedenih načel glede razporeditve beril v posameznih delih 
lekcionarja, so še druga, bolj splošna, ki jih je mogoče izraziti takole: 

a) Nekatere knjige svetega pisma so določene za nekatere čase cerkve
nega leta zaradi njihove vsebine in v skladu z liturgičnim izročilom. Zahodno 
(ambrozijansko in špansko) in vzhodno izročilo npr. zahteva, da beremo 
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Apostolska dela v velikonočnem času, kar lepo osvetljuje, kako celotno življe
nje Cerkve izvira iz velikonočne skrivnosti. Zahodno in vzhodno izročilo prav 
tako zahteva, da v zadnjih tednih posta in v velikonočnem času beremo Jane
zov evangelij, ker je to »duhovni« evangelij, ki na boljši način razlaga Kristu
sovo skrivnost. 

Izaija, zlasti prvi del, po izročilu beremo v adventnem času. Nekatere 
odlomke istega preroka beremo v božičnem času; tudi prvo pismo apostola 
Janeza pride tedaj na vrsto. 

b) Glede dolžine beril se držimo srednje mere. Razlika je med pripo
vednimi besedili, ki morajo biti daljša in jih verniki navadno pazljivo poslu
šajo, in med besedili, ki zaradi globokega nauka ne smejo biti preveč dolga. 

Za nekatere precej dolge odlomke je predvidena daljša in krajša oblika 
in lahko beremo eno ali drugo, kakor je primerno. Krajša oblika je zelo 
skrbno določena. V natisnjenem besedilu morajo biti na primeren način ozna
čene vrstice, ki jih lahko izpustimo. (V slovenski izdaji je krajša oblika 
označena s črto ob strani.) 

c) Ob nedeljah in praznikih iz pastoralnih razlogov ne pridejo na vrsto 
svetopisemski odlomki, ki so zares bolj težki, bodisi da vsebujejo težje lite
rarne, kritične ali eksegetične probleme, ali pa bi jih verniki, vsaj v neki meri, 
težko razumeli. Vendar pa duhovnega bogastva svetopisemskih odlomkov ne 
bi bilo dovoljeno skrivati vernikom z izgovorom, da ga težje razumejo, pa naj 
ta težava izvira bodisi iz nezadostne poučenosti v krščanskem nauku glede 
stvari, ki jih dober vernik mora znati, bodisi iz nezadostne biblične izobrazbe, 
ki bi jo moral imeti vsak dober dušni pastir. Večkrat pa težje berilo postane 
lažje zaradi skladnosti z drugim berilom v isti maši. 

d) V skladu z izročilom mnogih liturgij, tudi rimske, so včasih v berilih 
nekatere vrstice izpuščene. Ugotoviti je treba, da tako izpuščanje ne sme biti 
opravljeno lahkomiselno, ker bi sicer oškodovali smisel besedila ali namen 
in slog svetega pisma. Vendar se iz pastoralnih razlogov tudi novi razpored 
beril ravna po omenjenem izročilu, a tako previdno, da ostane smisel v bistvu 
ohranjen. Ce tega ne bi naredili, bi bili nekateri odlomki predolgi, ali pa bi 
berila, ki so vernikom lahko v nemajhno, celo veliko duhovno korist, morali 
v celoti izpustiti, ker vsebujejo kakšno vrstico, ki je, pastoralno gledano, manj 
pomembna ali zbuja zares pretežka vprašanja. 

VII. Možnost izbiranja odlomkov 

8. Lekcionar včasih dovoljuje, da mašnik izbira med dvema odlomkoma, 
ali da bere enega izmed mnogih, ki so na voljo za isto berilo. Ob nedeljah, 
slovesnih in navadnih praznikih je to redkokdaj, da ne bi zbledela posebna 
barva tistega liturgičnega časa, ali da ne bi neprimerno prekinili polzapored-
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nega branja kake svetopisemske knjige. Večkrat pa je taka možnost za godove 
svetnikov ter pri obrednih mašah, mašah za različne zadeve in po želji. 

Zaradi pravega reda pa je treba paziti na naslednje: 
a) Pri mašah, za katere so na voljo tri berila, naj bi res brali vsa tri. 

Ce pa je škofovska konferenca iz pastoralnih ozirov dovolila, da imamo le 
dvojno branje, je treba izbirati med obema beriloma tako, da s tem ne bomo 
škodovali poučevanju vernikov glede skrivnosti odrešenja. Razen posebej 
navedenih izjem ima zato prednost tisto berilo, ki je v tesnejši zvezi z evan
gelijem, ali tisto, ki iz pravkar navedenega razloga bolj podpira načrtno ure
jeno katehezo, ki se dalj časa nadaljuje, ali pa tisto, ki omogoča polzapo-
redno branje določene knjige svetega pisma. 

V postnem času je npr. zaporedje starozaveznih beril določeno glede 
na razvoj zgodovine odrešenja; ob navadnih nedeljah (»med letom«) je 
predvideno polzaporedno branje določenega pisma apostolov. V tem primeru 
je prav, da se dušni pastir odloči za prvo ali drugo berilo na več zaporednih 
nedelj; tako bo mogel skladno urediti katehezo; nikakor ne bi bilo prav, če 
bi brez reda bral enkrat iz stare zaveze, drugič iz pisem, ne da bi se brigal, 
ali se berila vrstijo v medsebojni skladnosti. 

b) Pastoralni vidik mora prav tako odločati pri izbiri med dvema obli
kama istega odlomka, namreč med krajšo in daljšo obliko istega besedila. 
V tem primeru je treba upoštevati, ali so navzoči sposobni s pridom poslu
šati daljše ali krajše branje; koliko so zmožni dobro razumeti nekatere težje 
odlomke; koliko so zmožni poslušati popolnejše besedilo, ki bo v pridigi 
razloženo. 

Kadar je na voljo taka izbira, je to vedno označeno s primernimi 
tiskarskimi znamenji (v slovenski izdaji črta ob besedilu označuje krajšo 
obliko, ki jo je prav gotovo treba brati). 

c) Kadar lahko izbiramo med enim ali drugim že določenim odlom
kom, je treba upoštevati korist poslušalcev: če je treba namreč izbrati 
tistega, ki je lažji ali bolj primeren zbranim ljudem; ali če je treba odlomek 
ponoviti ali ga izpustiti, ko je za eno opravilo izrecno določen, pri drugem 
opravilu pa je dan na izbiro, kadar pastoralne koristi to priporočajo. 

To se lahko zgodi takrat, kadar obstaja bojazen, da bo določeni odlo
mek povzročil kakšne težave v nekem občestvu, ali kadar bi bilo treba brati 
isti odlomek ob zaporednih dnevih, v nedeljo npr. in naslednji delavnik. 

d) Pri delavniškem lekcionarju je treba paziti na to, če bi moral zara
di kakšnega opravila med tednom odpasti kaik 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 
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odlomke na primeren način združil z drugimi, kadar so koristni za celoten 
pregled določene vsebine. 

e) Za svetniške godove so določena posebna berila, to je tista, ki govo
rijo o določenem svetniku ali o skrivnosti, ki jo maša obhaja. Taki dnevi so 
npr. praznik spreobrnitve sv. Pavla, god sv. Marije Magdalene. Te odlomke 
je treba brati namesto beril iz delavniškega lekcionarja, tudi če je to samo 
navaden god. 

Včasih so določena le ustrezna berila, ki osvetljujejo poseben vidik 
v duhovnem življenju ali v dejavnosti tistega svetnika. V tem primeru branje 
takega odlomka ni nujno obvezno, razen če bi pastoralni razlogi to zares 
narekovali. Navadno je boljše nadaljevati polzaporedno branje knjige, ki je 
določena za tisti čas cerkvenega leta. 

Razen tega imamo splošna berila, to je taka, ki so med skupnimi berili 
za določeno vrsto svetnikov (npr. mučencev, devic, isvetih pastirjev) ali za 
svetnike nasploh. V tem primeru je za isto berilo na voljo več odlomkov 
in je mašnikova naloga, da izbere tistega, iki bo najbolje ustrezal poslušav-
cem. Pri tem* pa se mora držati naslednjih pravil: 

1. Na slovesne praznike, ko naj bi bilo trojno branje, mora biti prvo 
izmed starozaveznih beril, drugo iz apostola, tretje iz evangelija, razen če je 
škofovska konferenca določila, naj bo samo dvojno branje. 

2. Na navadne praznike in godove, ko je samo dvojno branje, je prvo 
berilo lahko iz stare zaveze ali iz apostola, drugo pa iz evangelija. V veliko
nočnem času pa naj bo po starem cerkvenem običaju prvo berilo iz apostola, 
drugo pa, če le mogoče, iz evangelija po Janezu. 

f) V obrednih mašah, v mašah za različne zadeve in po želji, pri katerih 
je na voljo več odlomkov za isto berilo, se je treba pri izbiranju držati istih 
pravil, (ki so zgoraj navedena za svetniške maše. 

VIII. Spevi med berili 

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

Med temi spevi je velikega pomena psalm po prvem berilu. Navadno 
je to psalm, ki je naveden pri berilu; pri berilih skupnih svetniških in obred
nih maš, maš za različne zadeve in po želji, pa naj mašnik izbere psalm po 
načelu pastoralne koristi navzočih. 

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

Drug spev, ki ga pojemo po drugem berilu, pred evangelijem, je ali 
določen za vsako mašo posebej in je v skladu z evangelijem, ali pa ga je 
mogoče izbrati iz zbirke za določen čas cerkvenega leta ali za skupne svet
niške maše. 

V postnem času (ko ni aleluje) lahko pred evangelijem pred vrstico 
in po njej pojemo enega izmed naslednjih ali tem podobnih vzklikov: Hvala 
ti, Kristus, kralj večne slave; Hvala in slava ti, Gospod Jezus; Slava in hvala 
tebi, Kristus; Slava ti, Kristus, božja beseda. 

IX. Namen lekcionarja 
10. Namen, ki ga hoče lekcionar doseči, je po želji 2. vatikanskega cerkve
nega zbora predvsem pastoralen. Da bi ta namen dosegli, so načela, ki vodijo 
novi razpored beril in izbor odlomkov, kakor sta tu objavljena, ponovno 
pretresali in izboljševali številni sodelavci z vsega sveta, strokovnjaki v biblič
nih, pastoralnih, katehetičnih in liturgičnih vedah. Razpored je sad tega 
skupnega dela. 

Upamo, da bo trajno branje in razlaganje svetega pisma krščanskemu 
ljudstvu pri evharističnem opravilu po novem razporedu beril zelo učinko
vito pomagalo doseči tisti cilj, ki ga je 2. vatikanski cerkveni zbor ponovno 
postavil in ga je papež Pavel VI. izrazil z naslednjimi besedami: »Vse to je 
bilo urejeno z namenom, da bi se v vernikih vedno bolj zbujal tisti glad po 
božji besedi (Amos 8, 11), za katerega se zdi, da ob vodstvu Svetega Duha 
spodbuja ljudstvo nove zaveze k popolni edinosti Cerkve. Z vso trdnostjo 
upamo, da se bodo na ta način duhovniki in verniki bolj sveto pripravljali 
na Gospodovo večerjo, hkrati pa se bodo ob globljem premišljevanju svetega 
pisma vedno bolje hranili z Gospodovo besedo. Posledica tega bo, da bo po 
opozorilih 2. vatikanskega cerkvenega zbora sveto pismo vsem trajen vir 
duhovnega življenja, glavna osnova za razlaganje krščanskega nauka in 
končno srčika vsega bogoslovnega pouka.« (Pavel VI., apost. konstitucija 
»Missale Romanum« [slov. prevod: Sveta maša, Ljubljana 1969, 11].) 
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Tretje poglavje 

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 1. 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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četr to poglavje 

IZDAJE LEKCIONARJA V DOMAČEM JEZIKU 

(Povzetek, ne prevod) 

22. V vsakem lekcionarju mora biti vsaj prvo poglavje predhodnih navodil, 
ki razlaga ureditev in namen lekcionarja. 
23. Lekcionar bo moral zaradi obsežnosti biti tiskan v več knjigah (zvezkih). 
Slovenska izdaja bo urejena takole: 

1. Berila in evangelij za nedelje ki praznike v treh zvezkih za leta 
A, B in C. 

2. Berila in evangeliji za delavnike (v enem ali dveh zvezkih). 
3. Berila in evangeliji za svetniške praznike in godove (posebne in 

skupne maše). 
4. Berila in evangeliji za maše za različne potrebe in po želji. 
5. Berila in evangeliji za obredne maše bodo uvrščeni v obredne knjige 

same (npr. krst, poroka, pogreb). 

24. Spevi med berili so tiskani pri berilih, ker je to potrebno vsaj takrat, 
kadar pri maši ni petja in mora mašnik sam prebrati tudi psalm (vrstico 
pred evangelijem z alelujo ali brez nje pa lahko opusti, če petja ni). Za petje 
bodo v posebni knjižici natisnjeni tisti psalmi, ki so izbrani za posamezne 
čase cerkvenega leta in za različne vrste svetnikov in jih pojemo namesto 
berilu ustreznega psalma (gl. zgoraj št. 9). 

25. Slovenski prevod svetopisemskih knjig je vzet iz zgoraj navedene izdaje 
svetega pisma, ki jo je po sklepu Slovenske škofovske liturgične komisije 
Kongregacija svetih obredov potrdila za bogoslužno rabo dne 22. febru
arja 1966. Le na nekaterih mestih je besedilo zaradi glasnega branja poprav
ljeno v skladu z načeli navodila za prevajanje liturgičnih besedil z dne 
25. januarja 1969. Besedilo evangelijev je bilo preverjeno po novi izdaji latin
skega prevoda — vulgate (Typis Polvglottis Vaticanis 1970). 





POSEBNA BERILA 
V ČAST SVETNIKOM 





JANUAR 

1. januar 
BOŽIČNA OSMINA 

PRAZNIK BOŽJE MATERE MARIJE 
Slovesni praznik 

Glej med berili in evangeliji za nedelje in praznike leta A ali B ali C. 

2. januar 
Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, 

škofa in cerkvena učitelja 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

7. januar 

Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), predvsem berilo 2 Kor 
5,14—20 (str. 262). 

11. januar 

Sv. Pavlin Oglejski, škof 
V Sloveniji: obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijo
narje. 

2 
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13. januar 
Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: KDOR PRIZNAVA SINA, IMA TUDI OČETA 
1 Jan 2, 18—25. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
18 Otročiči, 

poslednja ura je in, kakor ste slišali, 
da pride antikrist, 
je tudi zdaj vstalo mnogo antikristov; 
iz tega spoznavamo, da je poslednja ura. 

19 Izmed nas so izšli, toda niso bili od nas. 
Kajti ko bi bili od nas, bi bili ostali z nami; 
pa niso, da se na njih razodene, da niso vsi od nas. 

20 Vi pa imate mazil j en je od Svetega in veste vse. 
21 Nisem vam pisal, kakor bi ne poznali resnice, 

marveč ker jo poznate 
in veste, da nobena laž ni iz resnice. 

22 Kdo je lažnik, če ne tisti, 
ki trdi, da Jezus ni Kristus? 
Tisti je antikrist, ki taji Očeta in Sina. 

23 Kdor koli taji Sina, tudi Očeta nima; 
kdor priznava Sina, ima tudi Očeta. 

24 Kar ste vi slišali v začetku, naj v vas ostane. 
Ce ostane v vas, kar ste slišali v začetku, 
boste ostali tudi vi v Sinu in v Očetu. 

25 To je obljuba, ki nam jo je sam olj ubil: 
večno življenje. 
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17. januar 

Sv. Anton, opat 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike; 
evangelij lahko tudi naslednji: 

Evangelij: ODPOVED BOGASTVU VODI K POPOLNOSTI 
Mt 19, 16—26. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
16 Tisti čas je nekdo pristopil k Jezusu in mu rekel: 

»Učenik, kaj naj dobrega storim, 
da prejmem večno življenje?« 

17 On mu je rekel: 
»Kaj me vprašuješ o dobrem? Eden je, ki je dober; 
če pa hočeš priti v življenje spolnjuj zapovedi!« 

18 Vprašal ga je: 
»Katere?« 
In Jezus je rekel: 
»Ne ubijaj, ne prešuštvu j , ne kradi, 

"ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater 
in ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.« 

20 Mladenič mu je rekel: 
»Vse to sem spolnjeval. Kaj mi je še treba?« 

21 Jezus mu je rekel: 
»Ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, 
in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; 
potem pridi in hodi za menoj!« 

22 Ko je mladenič slišal to besedo, je odšel žalosten; 
imel je namreč veliko premoženje. 

23 Jezus pa je svojim učencem rekel: 
»Resnično, povem vam: 
Bogatin bo težko prišel v nebeško kraljestvo. [> 
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24 In Še vam povem: 
Lažje je velblodu iti skozi šivankino uho, 
kakor bogatinu priti v božje kraljestvo.« 

25 Ko so učenci to slišali, 
so se silno čudili in govorili: 
»Kdo se torej more zveličati?« 

26 Jezus se je ozrl vanje in rekel: 
»Pri ljudeh je to nemogoče, 
pri Bogu pa je vse mogoče.« 

20. januar 
Sv. Fabijan, papež in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244); zlasti tista za papeža. 

Sv. Boštjan, mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

21. januar 
Sv. Neža, devica in mučenka 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast devicam (str. 292). 

22. januar 

Sv. Vincencij, diakon in mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

24. januar 
Sv. Frančišek Šaleški, škof in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 
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25. januar 
SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 

Praznik 

Berilo: PAVEL ZVE ZA POVABILO K SPREOBRNITVI 
Apd 22, 3—16. 

Berilo iz Apostolskih del. 
Tiste dni je Pavel govoril ljudstvu: 

3 Jaz sem Jud, rojen v Tarzu v Ciliciji, 
bil sem pa v tem mestu Jeruzalemu vzgojen 
in pri Gamalijelovih nogah natančno poučen 
v očetni postavi, vnet za Boga, kakor ste danes vi vsi. 

4 Jaz sem ta nauk smrtno preganjal, 
vklepal može in žene in jih izročal v ječe, 

5 kakor mi more spričati tudi veliki duhovnik in vse 
starešinstvo; 

od njih sem prejel celo pisma in šel k bratom v Damask, 
da bi tudi ondi bivajoče privedel zvezane v Jeruzalem 
in bi bili kaznovani. 

6 Ko sem pa bil na poti in se okrog poldne bližal Damasku, 
me je nenadoma obsijala velika svetloba z neba; 

7 padel sem na tla in zaslišal glas, ki mi je rekel: 
»Savel, Savel, kaj me preganjaš?« 

"Odgovoril sem: 
»Kdo si, Gospod?« 
Rekel mi je: 
»Jaz sem Jezus Nazarečan, ki ga ti preganjaš.« 

'Moji spremljevalci so sicer videli svetlobo, 
niso pa razločili glasu, ki je z menoj govoril. 

0 Rekel sem: 
»Kaj naj storim, Gospod?« 
Gospod pa mi je rekel: 
»Vstani in pojdi v Damask; 
tam ti bodo povedali, kar ti je treba storiti.« t> 
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11 Ker pa zaradi sijaja tiste svetlobe nisem videl, 
so me moji spremljevalci peljali za roko 
in sem tako prišel v Damask. 

12 Neki Ananija, pobožen mož, kakor ukazuje postava, 
in na dobrem glasu pri vseh Judih, ki so tam bivali, 

13 pa je prišel k meni, pristopil in rekel: 
»Brat Savel, spreglej!« 
In v trenutku sem pogledal vanj. On pa je rekel: 

14 »Bog naših očetov si je tebe izvolil, 
da bi ti spoznal njegovo voljo 
in videl Pravičnega in slišal glas iz njegovih ust; 

15 pred vsemi ljudmi mu boš namreč priča tega, 
kar si videl in slišal. 

16 In zdaj, kaj se obotavljaš? Vstani in se daj krstiti, 
kliči njegovo ime in operi svoje grehe!« 

Ali: 

Berilo: PAVEL VPRAŠUJE, KAJ HOČE BOG OD NJEGA 
Apd 9, 1—22. 

Berilo iz Apostolskih del. 
1 Tiste dni je Savel, 

ki je še pihal grožnjo in smrt zoper Gospodove učence, 
šel k velikemu duhovniku, 

2 in si izprosil od njega pisem na shodnice v Damasku, 
da bi može in žene tega nauka, če bi jih kaj našel, 
zvezane pripeljal v Jeruzalem. 

3 Ko pa je bil na poti in se je bližal Damasku, 
ga je nenadoma obsijala svetloba z neba; 

4 padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: 
»Savel, Savel, kaj me preganjaš?« 

5 Odgovoril je: 
»Kdo si, Gospod?« 
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In ta: 
»Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš; 

6 toda vstani, pojdi v mesto in povedali ti bodo, 
kaj ti je treba storiti.« 

7 Možje, ki so z njim potovali, so stali strme, 
ker so neki glas slišali, pa nikogar niso videli. 

8 Savel se je vzdignil s tal, 
ko je pa odprl oči, ni nič videl. 
Peljali so ga torej za roko in ga privedli v Damask. 

'Tr i dni ni videl in ni ne jedel ne pil. 
10 Bil pa je v Damasku neki učenec, po imenu Ananija, 

kateremu je Gospod rekel v prikazni: 
»Ananija!« 
On je odgovoril: 
»Tukaj sem, Gospod.« 

11 In Gospod njemu: 
»Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna, 
in vprašaj v Judovi hiši po nekem Tarzanu, 
Savlu po imenu; kajti glej, on moli. 

12 In videl je v prikazni, da je vstopil mož, 
po imenu Ananija, in položil nanj roke, da bi spregledal.« 

"Ananija je odgovoril: 
»Gospod, slišal sem o tem možu od mnogih, 
koliko hudega je storil tvojim svetim v Jeruzalemu; 

" in tudi tukaj ima oblast od velikih duhovnikov 
zvezati vse, ki kličejo tvoje ime.« 

15 Gospod pa mu je rekel: 
»Pojdi, on mi je namreč orodje, ki sem ga izvolil, 
da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove 

sinove. 
16 In jaz mu bom pokazal, koliko mora trpeti za moje ime.« 
"Ananija je šel in stopil v hišo; 

položil je nanj roke ter rekel: > 
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»Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti, 
po kateri si šel, me je poslal, 
da spregledaš in boš napolnjen s Svetim Duhom.« 

18 In takoj so padle z njegovih oči kakor luskine in je 
spregledal. 

"Vstal je in bil krščen; vzel je jedi in se pokrepčal. 
20 Bival je nekaj dni z učenci, ki so bili v Damasku, 

in je takoj v shodnicah oznanjal o Jezusu, da je božji Sin. 
21 Vsi, ki so ga slišali, so se zavzeli in govorili: 

»Ali ni ta tisti, ki je v Jeruzalemu zatiral take, 
ki so klicali to ime, in je zato prišel sem, 
da bi take odvedel zvezane pred velike duhovnike?« 

22 Savel pa je nastopal z vedno večjo močjo 
in vznemirjal Jude, ki so prebivali v Damasku, 
ko je dokazoval, da je to Kristus. 

PSALM 116 (1—2) 

O d p e v : Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij. 
ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda vsi narodi, 
slavite ga vsa ljudstva. 
Močna je do nas njegova ljubezen, 
Gospodova zvestoba traja vekomaj. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Jaz sem vas izvolil izmed sveta, 
da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, 
govori Gospod. Aleluja. 
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Evangelij: JEZUS POŠLJE APOSTOLE OZNANJAT 
EVANGELIJ 

Mr 16, 15—18. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: 

15 »Pojdite po vsem svetu 
in oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu. 

16 Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, 
kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. 

"Tiste, ki bodo verovali, 
pa bodo spremljala ta znamenja: 
v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, 
govorili nove jezike, 

18 kače dvigali s tal 
in, če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; 
na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« 

Pri maši po želji v čast sv. Pavlu beremo ista berila. 

26. januar 

Sv. Timotej in Tit, škofa 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), razen enega izmed 
naslednjih beril: 

Berilo: PAVEL HVALI TIMOTEJEVO VERO 
2 Tim 1, 1—8. 

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. O 
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3 Hvaležen sem Bogu, 
ki mu služim od dedov s čisto vestjo, 
kakor imam v svojih molitvah 
noč in dan vedno tebe v spominu; 

4 spominjam se pri tem tvojih solz 
in te srčno želim videti, da bi bilo moje veselje polno; 

s zakaj spomnili so me tvoje nehlinjene vere, 
ki je bila najprej v tvoji stari materi Evniki, 
uverjen pa sem, da tudi v tebi. 

6 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. 

Ali: 

Berilo: PAVEL ZAUPA TITU SKRB ZA CERKEV 
Tit 1, 1—5. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu. 
1 Pavel, božji služabnik, apostol pa Jezusa Kristusa, 

da božji izvoljeni verujejo in spoznajo resnico, 
ki je za pobožnost, 

2 oprti na upanje v večno življenje, 
ki ga je Bog, ki ne laže, obljubil pred veki, 

3 ob svojem času pa razodel svojo besedo v oznanjevanju, 
ki mi je bilo poverjeno po zapovedi Boga, našega 

Odrešenika — 
4 Titu, po skupni veri pravemu sinu: 

Milost in mir od Boga Očeta 
in Jezusa Kristusa, našega Odrešenika. 
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5 Zaradi tega sem te pustil na Kreti, 

da urediš, kar nedostaja, 
in postaviš po mestih starešine, kakor sem ti naročil. 

27. januar 
Sv. Angela Merici, devica 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali v čast svetnicam (str. 302). 
zlasti tista za vzgojitelje. 

28. januar 
Sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast cerkvenim učiteljem (str. 276) ali v čast svetim 
pastirjem (str. 244). 

31. januar 

Sv. Janez Bosko, duhovnik 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za vzgojitelje. 



FEBRUAR 

2. februar 

JEZUSOVO DAROVANJE — SVECNICA 
Praznik 

Prvo berilo: ODREŠENIK PRIHAJA V TEMPELJ 
Mal 3, 1-4. 
Berilo iz knjige preroka Malahija. 
To govori Gospod Bog: 

1 Glejte, pošiljam svojega angela, 
da pripravi pot pred menoj. 
In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, 
angel zaveze, ki po njem hrepenite. 

2 Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. 
Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda? 
Kdo bo ostal, ko se prikaže? 
Zakaj on je kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev. 

3 Sedel bo kakor topilec in čistilec srebra, 
in očistil bo Levijeve sinove. 
Kakor zlato in srebro jih prečisti, 
da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav. 

4 Tedaj bo Judova in jeruzalemska daritev Bogu všeč, 
kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih. 

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 kralj veličastva?« 
»Gospod močni in mogočni; 
Gospod mogočni v boju.« Odpev. 
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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. 

Drugo berilo: ODREŠENIK JE PRAVI ČLOVEK 
Hebr 2, 14—18. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
14 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. 

17 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. 

Aleluja. Luč v razsvetljenje poganov 
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. Aleluja. 

Evangelij: MOJE OČI SO VIDELE TVOJE ZVELICANJE 
Lk 2, 22—40 ali 22—32. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
22 Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, 

so prinesli Jezusa njegovi starši v Jeruzalem, 
da bi ga postavili pred Gospoda, 

23 kakor je pisano v Gospodovi postavi: t> 
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»Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu«, 
24 in da bi dali v daritev »dve grlici ali dva golobčka«, 

kakor je rečeno v Gospodovi postavi. 
25 In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; 

bil je pravičen in bogaboječ in je pričakoval Izraelovo 
tolažbo 

in Sveti Duh je bil z njim. 
26 Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, 

dokler ne bo videl Gospodovega Maziljenca. 
"Prišel je po navdihnjenju v tempelj. 

Ko so starši prinesli dete Jezusa, 
da bi zanj storili po običaju postave, 

28 ga je tudi on vzel v naročje, 
zahvalil Boga in rekel: 

29 »Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika 
po svoji besedi v miru: 

30 kajti moje oči so videle tvoje zveličanje, 
31 ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: 
32 luč v razsvetljenje poganov 

in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« 
33 Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, 

kar se je o njem govorilo. 
"Simeon jih je blagoslovil 

in rekel Mariji, njegovi materi: 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih 

v Izraelu 
in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo, 

35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, 
da se razodenejo misli iz mnogih src« 

36 In bila je neka prerokinja Ana, 
Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. 
Potem ko je preživela z možem sedem let od svojega 

devištva, 
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37 je bila vdova do štiriinosemdesetih let; 
ona ni zapuščala templja, 
ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. 

38 In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga 
ter o njem pripovedovala vsem, 
ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu. 

39 Ko so izvršili vse po Gospodovi postavi, 
so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. 

40 Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, 
in božja milost je bila z njim. 

3. februar 
Sv. Blaž, škof in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali svetim pastirjem (str. 244). 

Sv. Oskar, škof 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

5. februar 
Sv. Agata, devica in mučenka 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast devicam (str. 292). 

6. februar 
Sv. Pavel Miki, duhovnik, in tovariši, mučenci 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali berilo Gal 2, 19—20 (str. 325) 
in evangelij Mt 28, 16—20 (str. 269). 

8. februar 
Sv. Hieronim Emiliani 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za vzgojitelje. 
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10. februar 
Sv. Sholastika, devica 

Obvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali svetnicam (str. 302), zlasti 
tista za redovnike. 

11. februar 
Lurška Mati božja 

Neobvezni god 

Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: NAPELJEM K NJEMU MIR KAKOR REKO 
Iz 66, 10—14c. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
10 Veselite se z Jeruzalemom! 

Radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite! 
Vriskajte od veselja z njim 
vsi, ki žalujete nad njim! 

11 Da se nasesate in nasitite 
na prsih njegovih tolažb, 
da se nasrkate in se okrepite 
od polnosti njegovega bogastva. 

12 Zakaj tako govori Gospod: 
Glej, napeljem k njemu mir kakor reko, 
in kakor preplavljajoč potok veličastvo narodov. 
Njegove dojenčke bodo nosili na ramah 
in na kolenih ljubkovali. 

13 Kakor dečka, ki ga tolaži njegova mati, 
tako vas bom jaz tolažil. 
V Jeruzalemu boste potolaženi. 

14 Ko boste to videli, se bo razveselilo vaše srce 
in vaše telo vzcvete kakor nežna trava. 
Tako bo Gospodova roka očitna na njegovih služabnikih. 
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14. februar 

SV. CIRIL IN METOD, SLOVANSKA APOSTOLA 
V Sloveniji: slovesni praznik 

Prvo berilo: BOG OBISKUJE SVOJE OVCE 
KOT DOBRI PASTIR 

Ezek 34, 11—16. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 
11 Tako govori Gospod Bog: 

Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce 
in boni gledal nanje. 

" K a k o r pastir gleda na svojo čredo, 
ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, 
tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce 
in jih rešil iz vseh krajev, 
kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. 

13 Pripeljem jih izmed ljudstev 
in zberem jih iz dežel ter privedem v njih deželo. 
Pasel jih bom po Izraelovih gorah, 
po dolinah in po vseh naseljih v deželi. 

14 Na dobri paši jih bom pasel; 
na Izraelovih gorskih višinah bodo njih pašniki. 
Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; 
imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. 

15 Jaz sam bom pasel svoje ovce 
in jaz jim bom nudil počitek, 
govori vsemogočni Gospod. 

16 Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, 
ranjene ob vezem, bolne pokrepčam, 
zdrave in krepke obvarujem. 
Pasel jih bom, kakor je prav. 

3 
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PSALM 22 (1—3 a. 3 b - 4 a . 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, 
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. 

Drugo berilo: APOSTOL DA TUDI SVOJE ŽIVLJENJE 
1 Tes 2, 2b—8. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Solunčanom. 
Bratje, 

2 v našem Bogu smo se osrčili, 
da smo vam z velikim trudom oznanili božji evangelij, 
dasi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili 

zasramovani. 
3 Zakaj naša pridiga ni iz blodnje, 

ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, 
4 marveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, 

da nam je poveril evangelij; 
ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, 
ampak Bogu, ki preskuša naša srca. 

5 Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, 
nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. 

6 Tudi nismo iskali človeške časti ne pri vas ne pri drugih. 
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7 Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, 
ali nastopili smo med vami milo, 
kakor neguje mati svoje otroke. 

8 Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni 
dati vam ne samo božji evangelij, 
ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili. 

(Aleluja) Pojdite in učite vse narode, govori Gospod, 
jaz sem z vami vse dni do konca sveta. (Aleluja) 

Evangelij: DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE 
Jan 10, 11—16. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je Jezus govoril: 
11 Jaz sem dobri pastir. 

Dobri pastir da svoje življenje za ovce. 
"Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, 

ko vidi, da prihaja volk, ovce popusti ter zbeži 
— in volk jih pograbi in razkropi —, 

13 ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. 
14 Jaz sem dobri pastir 

in poznam svoje in moje poznajo mene, 
"kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; 

in svoje življenje dam za ovce. 
16 Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; 

tudi tiste moram pripeljati: 
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 

17. februar 

Sv. sedem ustanoviteljev servitov 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

3* 
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21. februar 
Sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast cerkvenim učiteljem (str. 276) ali v čast svetim pastir
jem (str. 244) ali v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

22. februar 

SEDEŽ APOSTOLA PETRA 
Praznik 

Berilo: PETER JE PRIČA JEZUSOVEGA TRPLJENJA 
1 Pet 5, 1—4. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
1 starešine med vami prosim, jaz, ki sem tudi starešina 
in priča Kristusovega trpljenja 
in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: 

2pasite božjo čredo, ki je pri vas, 
in pazite nanjo, ne prisiljeno, 
marveč radovoljno, kakor hoče Bog; 
ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; 

3 tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, 
marveč kakor vzor čredi. 

4 Ko se prikaže najvišji Pastir, 
boste prejeli nevenljivi venec slave. 

PSALM 22 (1—3 a. 3 b—4 a. 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. 
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Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. 
Tudi če bi hodil v temni dolini, 
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj: 
Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Odpev. 

P ogrinjaš 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. 

ALELUJA Aleluja. Ti si Peter — Skala, 
in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev, 
in peklenska vrata je ne bodo premagala. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS OBLJUBI PETRU NAJVIŠJO OBLAST 
Mt 16, 13—19. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
13 Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, 

je svoje učence spraševal: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« 

"Odgovorili so: 
»Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi: da je Elija, 
zopet drugi: da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« 

15 Jezus jim reče: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 

16 Spregovoril je Simon Peter in rekel: 
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 

"Jezus mu je odgovoril: 
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, 
zakaj meso in kri ti nista tega razodela, 
ampak moj Oče, ki je v nebesih. > 
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18 Pa tudi jaz tebi povem: 
Ti si Peter — Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev 
in peklenska vrata je ne bodo premagala. 

19 Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. 
Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, 
in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« 

Pri maši po želji v čast sv. Petru beremo ista berila. 

23. februar 

Sv. Polikarp, škof in mučenec 
Obvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali svetim pastirjem (str. 244); 
berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: POZNAM TVOJO STISKO IN TVOJE UBOŠTVO 
Raz 2, 8—11. 

Berilo iz knjige Razodetja. 

'Angelu cerkve v Smirni piši: 
To govori Prvi in Poslednji, 
ki je bil umrl in je oživel: 

'Poznani tvojo stisko in tvoje uboštvo, si pa bogat, 
in da te sramotijo tisti, 
ki pravijo, da so Judje, pa niso, 
marveč so satanova shodnica. 

10 Nič se ne boj tega, kar boš trpel. 
Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, 
da boste preskušeni, in imeli boste stisko deset dni. 
Bodi zvest do smrti in dal ti bom venec življenja. 

11 Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori Duh cerkvam: 
Kdor zmaga, mu druga smrt ne bo škodovala. 
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4. marec 
Sv. Kazimir 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

7. marec 
Sv. Perpetua in Felicita, mučenki 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

8. marec 
Sv. Janez od Boga, redovnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike ali za 
dobrodelnike; predvsem evangelij' Mt 25, 31—46 (str. 341). 

9. marec 
Sv. Frančiška Rimska, redovnica 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnicam (str. 302). 

17. marec 
Sv. Patrik, škof 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

18. marec 
Sv. Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 
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19. marec 

SV. JOŽEF, M 0 2 DEVICE MARIJE 
Slovesni praznik 

Prvo berilo: BOG MU BO DAL PRESTOL 
NJEGOVEGA OČETA DAVIDA 

2 Sam 7, 4—5a. 12—14a. 16. 

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

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

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

14 Jaz mu bom oče, on mi bo sin. 
"Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj 

na veke. 
Tvoj prestol bo utrjen na veke.« 

PSALM 88 (2—3. 4—5. 27. 29) 

O d p e v : Njegov zarod ostane vekomaj. 

Gospodove milosti bom na velce opeval, 
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. 
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.« 
Z nebes si utrdil svojo zvestobo. Odpev. 

»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. 
Vekomaj mu ohranim svojo milost 
in trdna mu bo ostala moja zaveza. Odpev. 
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Drugo berilo: VZTRAJNO JE ZAUPAL 
Rimlj 4, 13. 16—18. 22. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 
Bratje, 

13 Abrahamu ali njegovemu potomstvu 
je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, 
ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. 

16 Zato »iz vere«, da je »po milosti«, 
da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, 
ne samo potomstvo iz postave, 
ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, 

17 kakor je pisano: 
»Za očeta mnogih narodov sem te postavil« 
pred njim, kateremu je veroval, 
pred Bogom, ki oživlja mrtve 
in to, kar ne biva, kliče, da biva. 

18 Proti upanju je upal in veroval, 
da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: 
»Tako bo s tvojim potomstvom.« 

22 Zato se mu je tudi štelo v pravičnost. 

(Aleluja) Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, Gospod, 
vedno te bodo hvalili. (Aleluja) 

Evangelij: JOŽEF JE UBOGAL ANGELA 
Mt 1, 16. 18—21. 24a. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
16 Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, 

iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. 
18 Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: 

Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, 
je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. [> 
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19 Ker je bil njen mož, Jožef, pravičen 
in je ni hotel osramotiti, 
jo je sklenil skrivaj odsloviti. 

20 Ko je to premišljeval, 
glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; 
kar je namreč spočeta, je od Svetega Duha. 

21 Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, 
ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« 

24 Ko se je Jožef zbudil iz spanja, 
je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. 

Ali: 

Evangelij: TVOJ OČE IN JAZ SVA TE ŽALOSTNA 
ISKALA 

Lk 2, 41—51a. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
41 Jezusovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem 

na velikonočni praznik. 
42 Ko je Jezus dopolnil dvanajst let 

in so po običaju praznika šli v Jeruzalem 
43 ter se po končanih prazniških dneh vračali, 

je ostal deček Jezus v Jeruzalemu 
in njegovi starši tega niso opazili. 

44 Misleč, da je pri druščini, 
so šli dan hoda in ga iskali med sorodniki in znanci. 

45 Ko ga niso našli, 
so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. 

46 Po treh dneh so ga našli v templju, 
ko je sedel sredi učiteljev, 
jih poslušal ter povpraševal. 

47 In vsi, ki so ga slišali, so strmeli 
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. 
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48 Ko so ga starši ugledali, so se zavzeli 
in njegova mati mu je rekla: 
»Otrok, zakaj si nama to storil? 

49 Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« 
In rekel jima je: 
»Kaj sta me iskala? 
Ali nista vedela, da moram biti v tem, 
kar je mojega Očeta?« 

50 Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. 
51 In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret 

in jima bil pokoren. 

23. marec 
Sv. Turibij iz Mongroveja, škof 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244). 

25. marec 
GOSPODOVO OZNANJENJE 

Slovesni praznik 

Prvo berilo: GLEJ, DEVICA BO SPOČELA 
Iz 7, 10—14. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
"Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: 
11 »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, 

v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« 
12Ahaz je odgovoril: 

»Ne bom prosil in ne bom skušal Gospoda.« 
13 Tedaj je rekel Izaija: 

»Slišite torej, Davidova hiša: 
vam je premalo nadlegovati ljudi, 
da nadlegujete še mojega Boga? 

14 Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje; > 
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Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki ga bo imenovala Emanuel, 
kar pomeni: Z nami je Gospod.« 

PSALM 39 (7—8 a. 8b—9. 10—11) 

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

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. 

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. 

Drugo berilo: IZPOLNIL BOM, O BOG, TVOJO VOLJO 
Hebr 10, 4—10. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
Bratje, 

4 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«; 
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' n a t o pa je rekel: 
»Glej, prihajam, da izvršim, o Bog, tvojo voljo.« 

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

(Aleluja) Beseda je meso postala in med nami prebivala 
in videli smo njeno slavo. (Aleluja) 

Evangelij: GLEJ, SPOCELA BOŠ IN RODILA SINA 
Lk 1, 26—38. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
26 Tisti čas je bil angel Gabrijel od Boga poslan 

v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, 
27 k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, 

iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 
28 Ko je prišel k njej, je rekel: 

»Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 
29 Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, 

kaj naj pomeni ta pozdrav. 
30 Angel ji je rekel: 

»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 
31 Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 
32 Ta bo velik in Sin Najvišjega; 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, 
33 kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
34 Marija pa je rekla angelu: 

»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« 
35 Angel ji je odgovoril: 

»Sveti Duh bo prišel nadte 
in moč Najvišjega te bo obsenčila, 
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, božji Sin. t> 
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36 In glej, tvoja sorodnica Elizabeta 
je tudi spočeta sina v svoji starosti; 
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; 

"zaka j pri Bogu ni nič nemogoče.« 
38 Marija je rekla: 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« 
In angel je šel od nje. 

31. marec 

Sv. Modest, škof 
V Sloveniji: obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 
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2. april 
Sv. Frančišek Paolski, puščavnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

4. april 
Sv. Izidor, škof in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

5. april 
Sv. Vincencij Ferrer, duhovnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

7. april 
Sv. Janez Krstnik de la Salle, duhovnik 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali svetnikom (str. 302), 
zlasti tista za vzgojitelje. 

11. april 
Sv. Stanislav, škof in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali svetim pastirjem (str. 244). 

13. april 
Sv. Martin I., papež in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za papeža. 
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21. april 
Sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim učiteljem 
(str. 276). 

23. april 
Sv. Juri j , mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

24. april 
Sv. Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali svetim pastirjem (str. 244). 

25. april 
SV. MARKO, EVANGELIST 

Praznik 

Berilo: PETER IN MARKO POZDRAVLJATA UČENCE 
1 Pet 5, 5b—14. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
5 v občevanju med seboj se vsi navzemite ponižnosti, 

ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. 
6 Ponižajte se torej pod mogočno božjo roko, 

da vas ob svojem času poviša. 
7 Vse svoje skrbi preložite nanj, 

zakaj on skrbi za vas. 
8 Trezni bodite, čujte: 

vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev 
in išče, koga bi požrl. 



April (25) 49 
9 Ustavite se mu trdni v veri in vedite, 

da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju. 
10 Bog vse milosti, ki vas je poklical 

k svoji večni slavi po Jezusu Kristusu, 
pa vas bo po kratkem trpljenju sam spopolnil, 
utrdil, okrepil in postavil na temelj. 

" Njemu slava in moč vekomaj. Amen. 
12 Po Silvami, zvestem bratu, kakor sodim, 

sem vam na kratko napisal opomin in pričevanje, 
da je to prava božja milost, v kateri stojite. 

"Pozdravlja vas soizvoljena cerkev v Babilonu 
in moj sin Marko. 

"Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni. 

PSALM 88 (2—3. 6—7. 16—17) 

O d p e v : Gospodove milosti bom na veke opeval. 
ali: Aleluja. 

Gospodove milosti bom na veke opeval, 
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo, 
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.« 
Z nebes si utrdil svojo zvestobo. Odpev. 

Nebesa slavijo tvoja čuda, Gospod, 
tvojo zvestobo v zboru svetih; 
kdo se bo v oblakih enačil Gospodu, 
kdo bo Gospodu podoben med božjimi angeli? Odpev. 

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. 

ALELUJA Aleluja. Oznanjamo križanega Kristusa, 
božjo moč in božjo modrost. Aleluja. 

4 
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Evangelij: OZNANJUJTE EVANGELIJ 
VSEMU STVARSTVU 

Mr 16, 15—20. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: 

"Pojdite po vsem svetu 
in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. 

16 Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, 
kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. 

"Tiste, ki bodo verovali, 
pa bodo spremljala ta znamenja: 
v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, 
govorili nove jezike, 

18 kače dvigali s tal 
in, če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; 
na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« 

19 Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, 
in je sedel na božjo desnico. 

20 Oni pa so šli in učili povsod; 
Gospod je delal z njimi 
in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala. 

27. april 

Bi. Hozana, devica 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292). 

28. april 

Sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za misijonarje. 
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29. april 
Sv. Katarina Sienska, devica 

Obvezni god 
Skupna berila v čast devicam (str. 292); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: KRISTUSOVA KRI NAS OCIŠCUJE 
1 Jan 1, 5—10; 2, 1—2. 
Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

5 to je oznanilo, ki smo ga slišali od Jezusa Kristusa 
in ga vam oznanjamo: 
Bog je luč in nobene teme ni v njem. 

6 Ako rečemo, da smo z njim združeni, pa hodimo v temi, 
se lažemo in ne ravnamo po resnici. 

7 Ako pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, 
smo med seboj združeni 
in kri njegovega Sina Jezusa Kristusa 
nas očiščuje vsakega greha. 

8 Ako rečemo, da nimamo greha, 
sami sebe varamo in v nas ni resnice. 

'Ako svoje grehe priznamo, je zvest in pravičen, 
da nam naše grehe odpusti in nas očisti vse krivičnosti. 

10 Ako rečemo, da nismo grešili, ga postavljamo na laž 
in njegove besede ni v nas. 

1 Otročiči moji, to vam pišem, da bi ne grešili. 
Ako se pa kdo pregreši, imamo zagovornika pri Očetu, 
Jezusa Kristusa, Pravičnega. 

2 On je sprava za naše grehe; 
pa ne samo za naše, marveč tudi za ves svet. 

30. april 
Sv. Pij V., papež 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža. 

4* 
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l .maj 

SV. JOŽEF, DELAVEC 
V Sloveniji: praznik 

Berilo: ČLOVEK JE GOSPODAR ZEMLJE 
1 Mojz 1, 26—31; 2, 1—3. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
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, 
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. 
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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. 

Ali: 

Berilo: NAŠE DELO MORA BITI SLUŽBA BOGU 
Kol 3, 14—15. 17. 23—24. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. 
Bratje, 

14 na vse to oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. 
15 Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, 

h kateremu ste bili poklicani v enem telesu; 
in hvaležni bodite. 

"Vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, 
vse storite v imenu Gospoda Jezusa 
in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. 

23 Kar koli delate, delajte iz srca kakor Gospodu 
in ne kakor ljudem, ker veste, 

24 da boste od Gospoda prejeli povračilo dediščine. 
Gospodu Kristusu služite. 

PSALM 89 (2. 3—4 ab. 12—13 14.16) 

O d p e v : Gospod, podpiraj delo naših rok. 
ali: Aleluja. 

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. O 
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Nauči nas šteti naše dni, 
da pridemo k srčni modrosti! 
Obrni se, Gospod! — Doklej? 
Bodi usmiljen svojim služabnikom! 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. 

ALELUJA Aleluja. Slavljen bodi, Gospod, iz dneva v dan! 
Naša bremena nosi, Bog naše rešitve! Aleluja. 

Evangelij: JEZUS JE BIL 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? 

56 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. 

2. maj 
Sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276); lahko tudi berilo 1 Jan 5, 1—5 (str. 238); evangelij 
lahko tudi naslednji: 
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Evangelij: PRED PREGANJANJEM BEŽITE 
Mt 10, 22—25a. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

22 Vsi vas bodo sovražili 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. 

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. 

3. maj 

SV. FILIP IN JAKOB, APOSTOLA 
Praznik 

Berilo: JAKOB IN APOSTOLI SO VIDELI VSTALEGA 
JEZUSA 

1 Kor 15, 1—8. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
1 Spominjam vas, bratje, evangelija, 

ki sem ga vam oznanil. 
2 Vi ste ga tudi sprejeli in v njem vztrajate. 

Po njem se tudi zveličujete, 
ako se ga tako držite, kakor sem vam ga oznanil; 
drugače ste zaman vero sprejeli. 

3 Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, 
da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih; 

4 da je bil pokopan t> 
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in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih; 
5 in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim; 
'potem se je prikazal več ko petsto bratom hkrati, 

izmed katerih je še zdaj večina živih, 
nekateri pa so zaspali. 

7 Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. 
8 Nazadnje za vsemi 

pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni. 

PSALM 18 (2—3. 4—5) 

O d p e v : Po vsej zemlji se razlega njih glas. 
ali: Aleluja. 

Nebesa razglašajo božje veličastvo 
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. 
En dan sporoča to drugemu dnevu 
in ena noč naznanja to drugi noči. Odpev. 

To ni beseda in niso govori, 
katerih glas bi se ne mogel slišati: 
po vsej zemlji se razlega njih glas 
in do konca sveta njih govorica! Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje; 
Filip, kdor vidi mene, vidi tudi Očeta. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS POUČUJE FILIPA IN APOSTOLE 
Jan 14, 6—14. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
'Tisti čas reče Jezus Tomažu: 

»Jaz sem pot in resnica in življenje. 
Nihče ne pride k Očetu, razen po meni. 

7 Če ste poznali mene, poznate tudi mojega Očeta. 
Zdaj ga poznate in vidite ga.« 

8 Filip mu reče: 
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« 

'Jezus mu odgovori: 
»Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? 
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Kdor vidi mene, vidi Očeta. 
Kako moreš govoriti: ,Pokaži nam Očeta'? 

10 Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? 
Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. 
Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. 

11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. 
Če pa ne, verujte zaradi del samih. 

12 Resnično, resnično, povem vam: 
Kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, 
ki jih jaz izvršujem; 
in še večja ko ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. 

"Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, 
da se Oče poveliča v Sinu. 

14 Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom spolnih« 

4. maj 

Sv. Florijan, mučenec 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

12. maj 

Sv. Nerej in Ahilej, mučenca 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

Sv. Pankracij, mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 
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14. maj 

SV. MATIJA, APOSTOL 
Praznik 

Berilo: MATIJA IZVOLIJO ZA APOSTOLA 
Apd 1, 15—17. 20—26. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni je Peter vstal sredi bratov 
— bila je skupaj množica kakih sto dvajset ljudi — 
in spregovoril: 

16 »Bratje, 
moralo se je spolniti pismo, 
kakor je Sveti Duh po Davidovih ustih napovedal o Judu, 
vodniku tistih, ki so prijeli Jezusa; 

17 bil je namreč prištet med nas in je prejel delež te službe. 
20 V knjigi psalmov je pisano: 

.Njegovo bivališče naj bo pusto 
in naj ne bo nikogar, ki bi v njem prebival.' In: 
.Njegovo mesto naj prevzame kdo drug'. 

21 Potrebno je torej, da kdo izmed teh mož, 
ki so hodili z nami ves čas, 
dokler je bival Gospod Jezus med nami, 

22 od Janezovega krsta pa do dneva, ko je bil od nas vzet, 
postane z nami priča njegovega vstajenja.« 

23 Postavili so dva: 
Jožefa Barsaba, s priimkom Justus (Pravični), 
in Matija. 

"Molili so: 
»Gospod, ki poznaš srca vseh, 
ti pokaži, katerega izmed teh dveh si izvolil, 

25 da prevzame mesto v tej službi in v apostolstvu, 
od katerega je odpadel Juda, da je šel na določen mu kraj.« 
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26 Žrebali so zanju, 

žreb je zadel Matija 
in bil je prištet enajsterim apostolom. 

PSALM 112 (1—2. 3 - ^ . 5—6. 7—8) 

O d p e v : Bog ga je posadil med kneze svojega ljudstva. 
ali: Aleluja. 

Hvalite, Gospodovi služabniki, 
hvalite Gospodovo ime! 
Gospodovo ime bodi slavljeno 
zdaj in vekomaj. Odpev. 

Od sončnega vzhoda do zahoda 
bodi hvaljeno Gospodovo ime! 
Gospod je vzvišen nad vse narode, 
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo. Odpev. 
Kdo je kakor Gospod, naš Bog, 
ki prestoluje na višavi 
in gleda navzdol 
na nebesa in zemljo? Odpev. 

Iz prahu dviga siromaka, 
iz blata povišuje ubožca, 
da ga posadi med kneze, 
med kneze svojega ljudstva. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Jaz sem vas izvolil izmed sveta, 
da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, 
govori Gospod. Aleluja. 

Evangelij: APOSTOLI SO JEZUSOVI PRIJATELJI 
Jan 15, 9—17. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: 

'Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; 
ostanite v moji ljubezni. 

10Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, 
boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta 
in ostal v njegovi ljubezni. > 
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11 To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas 
in da se vaše veselje dopolni. 

12 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, 
kakor sem vas ljubil jaz. 

13 Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 
da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. 

14 Vi ste moji prijatelji, 
ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. 

"Ne imenujem vas več služabnike, 
zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. 
Vas pa sem imenoval prijatelje, 
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 

"Niste vi mene izvolili, 
ampak jaz sem vas izvolil in postavil, 
da poj dete in obrodite sad in vaš sad ostane; 
da vam bo Oče dal, 
kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 

17 To vam naročam, da se ljubite med seboj. 

16. maj 
Sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec 

V Sloveniji: neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali svetim pastirjem (str. 244). 

18. maj 
Sv. Janez I., papež in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za papeža. 

20. maj 
Sv. Bernardin Sienski, duhovnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje; 
berilo lahko tudi naslednje: 
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Berilo: V NIKOMER DRUGEM NI ZVELIČANJA 
Apd 4, 8—12. 

Berilo iz Apostolskih del. 
8 Tiste dni je Peter, poln Svetega Duha, govoril: 

Poglavarji ljudstva in starešine! 
9 Če naju zaradi dobrote do bolnega človeka 

danes zaslišujete, s čim je bil ta ozdravljen, 
10 bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu, 

da v imenu Jezusa Kristusa, Nazarečana, 
ki ste ga vi križali, 
ki ga je pa Bog obudil od mrtvih, 
po njem stoji ta pred vami zdrav. 

11 On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, 
ki pa je postal vogelni kamen. 

12 V nikomer drugem ni zveličanja; 
kajti nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, 
da bi se mi mogli v njem zveličati. 

24. maj 

Marija, Pomočnica kristjanov 
V Sloveniji: obvezni god 

Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195), predvsem evangelij 
Jan 2, 1—11 (str. 219). 

25. maj 

Sv. Beda Častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

Sv. Gregor VII., papež 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža. 
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Sv. Marija Magdalena de' Pazzi, devica 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali v čast svetnicam (str. 302), 
zlasti tista za redovnike. 

26. maj 

Sv. Filip Neri, duhovnik 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike. 

27. maj 

Sv. Avguštin Canterburvjski, škof 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

29. maj 

Sv. Maksim Emonski, škof 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244). 

31. maj 

OBISKANJE DEVICE MARIJE 
Praznik 

Berilo: ODREŠENIK JE V TVOJI SREDI 
Sof 3, 14—18a. 

Berilo iz knjige preroka Sofonija. 

"Vriskaj, sionska hči! Ukaj, Izrael! 
Veseli se, raduj se iz vsega srca, jeruzalemska hči! 

15 Gospod te je rešil obsodbe, 
odstranil je tvoje sovražnike. 
Gospod je Izraelov kralj v tvoji sredi, 
ne boš se več bala zlega. 
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"Tisti dan rečejo Jeruzalemu: 
»Sion, ne boj se! 
Naj ti roke ne omahnejo! 

"Gospod, tvoj Bog je pri tebi, 
mogočni rešitelj! 
On se veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni; 

18 vriskajoč se raduje nad teboj, kakor ob prazniku.« 
Odvzel sem ti mučno nadlogo. 

Ali: 

Berilo: DOBROTO IN GOSTOLJUBJE GOJITE 
Rimlj 12, 9—16b. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
'ljubezen bodi brez hinavščine. 

Sovražite hudo, držite se dobrega; 
,0bratovsko se med seboj ljubite; 

v spoštovanju drug drugemu prvujte; 
11 v gorečnosti ne bodite počasni; 

v duhu bodite goreči; Gospodu služite. 
12 V upanju se veselite; 

v nadlogi potrpite; v molitvi vztrajajte; 
13 s svetimi v potrebah delite; gostoljubje gojite. 
14 Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, 

blagoslavljajte jih in ne kolnite! 
15 Veselite se z veselimi, jokajte z jokaj očimi; 
"bodite med seboj ene misli; 

ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih. 
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PSALM (Iz 12, 2—3. 4 bed. 5—6) 

O d p e v : Velik je med vami Izraelov Sveti. 

Glej, Bog je moje rešenje, 
zaupam in se ne bojim. 
Moja moč in moja pesem je Gospod, 
on mi je bil v odrešenje. Odpev. 

Slavite Gospoda, 
kličite njegovo ime, 
oznanjajte med ljudstvi njegova dela, 
razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime. Odpev. 

Poj te Gospodu, ker je storil velike reči, 
naj bo to znano po vsej zemlji. 
Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona, 
velik je med vami Izraelov Sveti. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala, 
spolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja. 

Evangelij: KAKO DA PRIDE K MENI MATI MOJEGA 
GOSPODA? 

Lk 1, 39—56. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
39 Tiste dni je Marija vstala 

in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. 
40 Stopila je v Zaharijevo hišo 

in pozdravila Elizabeto. 
41 Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, 

je poskočilo dete v njenem telesu; 
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom 

42 in je vzkliknila z močnim glasom: 
»Blagoslovljena ti med ženami 
in blagoslovljen sad tvojega telesa! 

43 In od kod meni to, da pride k meni 
mati mojega Gospoda? 
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"Gle j , ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, 
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. 

45 Blagor ji, ki je verovala; 
zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« 

46 Marija pa je rekla: 
»Moja duša poveličuje Gospoda 

47 in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju. 

48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. 
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. 

49 Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen 
in je njegovo ime sveto. 

50 Od roda do roda traja njegovo usmiljenje 
njim, ki mu v strahu služijo. 

51 Moč je skazal s svojo roko, 
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. 

"Mogočne je vrgel s prestola 
in povišal je nizke. 

53 Lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne. 

54 Sprejel je svojega služabnika Izraela 
55 in se spomnil usmiljenja 

— kakor je govoril našim očetom — 
do Abrahama in njegovega roda na veke.« 

56 Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, 
potem se je vrnila na svoj dom. 

Sobota po drugi nedelji po binkoštih 

Marijino brezmadežno Srce 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195); evangelij pa vedno naslednji: 

5 
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Evangelij: MARIJA JE VSE TO OHRANILA V SVOJEM 
SRCU 

Lk 2, 41—51. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
41 Jezusovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem 

na velikonočni praznik. 
42 Ko je Jezus dopolnil dvanajst let 

in so po običaju praznika šli v Jeruzalem 
43 ter se po končanih prazniških dneh vračali, 

je ostal deček Jezus v Jeruzalemu 
in njegovi starši tega niso opazili. 

44 Misleč, da je pri druščini, 
so šli dan hoda in ga iskali med sorodniki in znanci. 

45 Ko ga niso našli, 
so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. 

46 Po treh dneh so ga našli v templju, 
ko je sedel sredi učiteljev, 
jih poslušal ter povpraševal. 

47 In vsi, ki so ga slišali, so strmeli 
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. 

48 Ko so ga starši ugledali, so se zavzeli 
in njegova mati mu je rekla: 
»Otrok, zakaj si nama to storil? 

49 Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« 
In rekel jima je: 
»Kaj sta me iskala? 
Ali nista vedela, da moram biti v tem, 
kar je mojega Očeta?« 

MToda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. 
51 In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret 

in jima bil pokoren. 
In njegova mati je vse to ohranila v svojem srcu. 
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1. junij 
Sv. Justin, mučenec 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221), lahko tudi berilo 1 Kor 1, 18—25 
(str. 259). 

2. junij 
Sv. Marcelin in Peter, mučenca 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

3. junij 
Sv. Karel Lvvanga in drugi ugandški mučenci 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

5. junij 
Sv. Bonifacij, škof in mučenec 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

6. junij 
Sv. Norbert, škof 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike. 

9. junij 
Sv. Efrem, diakon in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast cerkvenim učiteljem (str. 276). 

5* 
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11. junij 
Sv. Barnaba, apostol 

Obvezni god 

Berilo: SPRIČEVALO O BARNABOVEM ZIVUENJU 
Apd 11, 21b—26; 13, 1—3. 

Berilo iz Apostolskih del. 
21 Tiste dni jih je veliko število verovalo 

ter se spreobrnilo h Gospodu. 
22 Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske cerkve 

in poslali so Barnaba v Antiohijo. 
23 Ko je ta prišel in videl božjo milost, 

se je razveselil in je opominjal vse, 
naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; 

24 kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha. 
In pridružila se je Gospodu velika množica. 

25 Nato je odšel v Tarz po Savla 
in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. 

26 Celo leto sta bila skupaj v tej občini 
in učila sta veliko množico, 
in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. 

1 V antiohijski cerkvi so bili kot preroki in učitelji: 
Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, 
in Lucij iz Cirene in Manahen, 
ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, 
in Savel. 

2 Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, 
jim je govoril Sveti Duh: 
»Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, 
za katero sem ju poklical.« 

3 Tedaj so se postili in molili, 
položili nanju roke ter ju odpustili. 
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PSALM 97 (1. 2—3ab. 3 cd-—*. 5—6) 
O d p e v : Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost. 

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. 
Poj te Gospodu ob spremljavi harfe, 
z godbo in glasnim petjem, 
naj donijo trobente, naj buči j o rogovi, 
radujte se vpričo kralja Gospoda! Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja. 

Evangelij: APOSTOLI NAJ NESEBIČNO OZNANJAJO 
Mt 10, 7—13. 

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. 

'Ne 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. 
11 V katero koli mesto ali vas pa pridete, 

poizvedite, kdo je tam vreden, 
in tam ostanite, dokler ne odpotufete. 

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. 
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13. junij 

Sv. Anton Padovanski, duhovnik in cerkveni učitelj 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim učite
ljem (str. 276) ali v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

15. junij 

Sv. Vid, mučenec 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221), predvsem berilo iz knjige 
Modrosti: 3, 1—9 (str.226). 

19. junij 

Sv. Romuald, opat 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

21. junij 

Sv. Alojzij Gonzaga, redovnik 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

22. junij 

Sv. Pavlin iz Nole, škof 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetjm pastirjem (str. 244); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: POSTAL JE UBOG, DASI JE BIL BOGAT 
2 Kor 8, 9—15. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
'poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

kako je zaradi vas postal ubog, dasi je bil bogat, 
da bi po njegovem uboštvu vi obogateli. 
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"Svet dajem v tem; to namreč koristi vam, 
ki ste poprej začeli ne samo vršiti, 
ampak tudi hoteti, že od lanskega leta; 

11 zdaj delo še dovršite, 
da bo pripravljenosti vaše volje primerna tudi izvršitev, 
kolikor je v vaših močeh. 

12 Če je namreč volja pripravljena, 
je všeč po tem, kar ima, ne pa po tem, česar nima. 

"Ne da bi bilo drugim olajšanje, vam pa stiska, 
temveč po enakosti. 

14 V sedanjem času naj vaša obilica odpomore njih pomanjkanju, 
da bo tudi njih obilica pomoč vašemu pomanjkanju, 
da bo tako enakost, kakor je pisano: 

15 »Kdor je veliko nabral, ni imel več 
in, kdor je malo, ni imel manj.« 

Sv. Janez Fisher, škof, in Tomaž More, mučenca 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

24. junij 

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
Slovesni praznik 

MAŠA ZVEČER PRED PRAZNIKOM 

Prvo berilo: BOG GA JE POZNAL ŽE PRED ROJSTVOM 
Jer 1, 4—10. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
4 V dneh kralja Joži j a mi je prišla Gospodova beseda: 
5 Preden sem te upodobil v materinem telesu, 

sem te poznal; [> 
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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! 

"Nikar se jih ne boj! 
Saj sem s tabo, da te obvarujem,« govori Gospod. 

'Potem 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—4. 5—6ab. 15 ab. 17) 

O d p e v : Od naročja moje matere si moj varuh. 

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. 
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. 
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Drugo berilo: PREROKI SO GOVORILI O ZVELIČANJU 
PO KRISTUSU 

1 Pet 1, 8—12. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 
Preljubi, 

8 dasi niste videli Jezusa Kristusa, ga ljubite, 
vanj sedaj verujete, dasi ga ne vidite, 
in se radujete v neizrekljivem in veličastnem veselju, 

9 ker dosegate namen svoje vere: zveličan je duš. 
10 Po tem zveličan ju so pozvedovali 

in o njem preiskovali preroki, 
ki so prerokovali o vam namenjeni milosti; 

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. 

Aleluja. Ta je prišel, da bi pričeval o luči; 
da bi pripravil Bogu popolno ljudstvo. Aleluja. 

Evangelij: ANGEL OZNANI ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
Lk 1, 5—17. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
S V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, 

Zaharija po imenu, iz Abijeve vrste, 
in njegova žena je bila izmed Aronovih hčera 
in se je imenovala Elizabeta. > 
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6 Oba sta bila pravična pred Bogom 
in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih 

brez graje. 
7 Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna 

in sta bila oba že priletna. 
8 Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo 

pred Bogom, 
9 ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, 

da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo, 
10 vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. 
11 Prikaže pa se mu Gospodov angel, 

stoječ na desni kadilnega oltarja. 
12 Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. 
"Angel mu pa reče: 

»Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: 
tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina 
in daj mu ime Janez. 

"V radost in veselje ti bo 
in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; 

"zakaj velik bo pred Gospodom: 
vina in opojne pijače ne bo pil 
in s Svetim Duhom bo napolnjen že v materinem telesu. 

16 Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih 
Bogu; 

17 in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo 
močjo, 

da obrne srca očetov k otrokom 
in nevernike k modrosti pravičnih, 
da pripravi Gospodu popolno ljudstvo.« 
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DNEVNA MAŠA 

Prvo berilo: POSTAVIL SEM TE ZA LUC NARODOM 
Iz 49, 1—6. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1 Poslušajte me, otoki, 

pazite, ljudstva v daljavi! 
Gospod me je poklical ob rojstvu, 
mi dal ime že v materinem naročju. 

2 Napravil je moja usta kakor oster meč, 
zakril me je s senco svoje roke, 
naredil me za gladko puščico, 
me skril v svojem tulu. 

3 Rekel mi je: 
»Moj služabnik si, Izrael, 
ki se bom v tebi poveličal.« 

4 Jaz pa sem si rekel: 
»Zaman sem se trudil, 
za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« 
Toda pri Gospodu je moja pravica 
in pri mojem Bogu moje plačilo. 

s Zdaj pa govori Gospod, 
ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, 
da nazaj privedeni Jakoba k njemu, 
da zberem Izraela za njega. 
Počeščen sem bil v Gospodovih očeh 
in moj Bog je bil moja moč. 

6 Rekel je torej: 
»Premalo je, da si mi služabnik, 
da povzdigneš Jakobove rodove 
in nazaj privedeš Izraelove rešence. 
Zato te postavim za luč poganskim narodom, 
da boš moje zveličanje do konca zemlje.« 
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PSALM 138(1—3. 13—14 ab. 14 c—15) 

O d p e v : Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen. 

Gospod, preiskuješ me in me poznaš; 
ti prodreš v moje misli od daleč; 
ko hodim in ko ležim, ti vidiš 
in na vsa moja pota paziš. Odpev. 

Ti si namreč naredil moje telo, 
me stkal v telesu moje matere; 
hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen, 
ker so čudovita tvoja dela. Odpev. 

Mojo dušo poznaš popolnoma, 
ni ti bilo skrito moje bistvo, 
ko sem bil oblikovan na skrivnem, 
ko sem bil tkan v globočinah zemlje. Odpev. 

Drugo berilo: JANEZ JE OZNANJAL JEZUSOV PRIHOD 
Apd 13, 22—26. 

Berilo iz Apostolskih del. 

Tiste dni je Pavel rekel: 
22 Bog je našim očetom za kralja obudil Davida, 

o katerem je tudi pričal: 
»Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, 
ki bo izvrševal vse moje želje.« 

23 Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu Odrešenika Jezusa, 
kakor je bil obljubil; 

24 prej , pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez 
vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. 

25 Ko je Janez dokončaval svoje življenje, je govoril: 
»Nisem tisti, za kogar me imate; 
a glejte, za menoj prihaja ta, 
ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog.« 

26 Možje, bratje, sinovi Abrahamovega roda, 
in kar je bogaboječih med vami: 
nam je poslana beseda odrešenja. 
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Aleluja. Ti, dete, boš prerok Najvišjega, 
pojdeš pred Gospodom pripravljat mu pota. Aleluja. 

Evangelij: JANEZ JE NJEGOVO IME 
Lk 1, 57—66. 80. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

"Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. 
58 Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, 

da ji je Gospod skazal veliko usmiljenje, 
so se z njo veselili. 

59 Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo 
in so mu po očetu hoteli dati ime Zaharija. 

60 Njegova mati pa je odgovorila: 
»Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« 

61 In rekli so ji: 
»Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime.« 

62 Tedaj so pomignili njegovemu očetu, 
kako bi ga on hotel imenovati. 

63 Zahteval je deščico ter zapisal: 
»Janez je njegovo ime.« 
In vsi so se začudili. 

64 Pri tej priči so se mu razvezala usta in jezik 
in je govoril ter hvalil Boga. 

65 Strah je obšel vse njih sosede 
in; po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. 

66 Vsi, ki so to slišali, 
pa so si vzeli k srcu in so govorili: 
»Kaj neki bo iz tega otroka? 
Gospodova roka je bila z njim.« 

80 Otrok pa je rastel in se krepil v duhu; 
in bil je v samoti do dneva, ko se je prikazal Izraelu. 
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27. junij 

Sv. Ema Krška 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), predvsem berilo Preg 31, 10—13. 
19—20. 30—31 (str. 311) in evangelij Mt 13, 44—46 (str. 336). 

Sv. Ciril Aleksandrijski, škof in cerkveni učitelj 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

28. junij 

Sv. Irene j , škof in mučenec 
Obvezni god 

Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali v čast cerkvenim učiteljem 
(str. 276); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: PRAVI NACIN IZVRŠEVANJA SLUŽBE V CERKVI 
2 Tim 2, 22b—26. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 
Preljubi, 

22 prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir 
z onimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem. 

23 Nespametnih in nerazsodnih vprašanj pa se izogiblji, 
ker veš, da rodijo prepire. 

24 Gospodov služabnik pa se ne sme prepirati, 
marveč mora biti krotak do vseh, zmožen poučevanja, 

25 potrpežljiv, ki s krotkostjo svari uporne; 
morda jim Bog le da spokornost, da spoznajo resnico 

26 in se streznijo iz mreže hudega duha, 
ki jih ima ujete, da delajo po njegovi volji. 
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29. junij 

SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA 
Slovesni praznik 

MAŠA ZVEČER PRED PRAZNIKOM 

Prvo berilo: PETER PRIČUJE ZA KRISTUSA, 
KO OZDRAVI HROMEGA 

Apd 3, 1—10. 

Berilo iz Apostolskih del. 
1 Tiste dni sta šla Peter in Janez v tempelj 

ob deveti molitveni uri. 
2 Nekega moža, ki je bil od rojstva hrom, 

so prinašali in ga posajali vsak dan 
k tempeljskim vratom, ki se imenujejo Lepa, 
da bi v tempelj gredoče prosil vbogajme. 

3 Ta je videl Petra in Janeza, 
ko sta hotela stopiti v tempelj, 
in ju prosil miloščine. 

4 Peter in Janez sta se ozrla vanj in Peter je rekel: 
»Poglej v naju!« 

5 In gledal je vanju v pričakovanju, 
da bo od njiju kaj dobil. 

'Peter pa je rekel: 
»Srebra in zlata nimam, 
kar pa imam, to ti dam: 
V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in hodi!« 

7 In prijel ga je za desnico ter vzdignil: 
in v hipu so se mu utrdila stopala in gležnji 

8 in je skočil pokonci ter hodil. 
Nato je stopil z njima v tempelj 
in je hodil, poskakoval in hvalil Boga. 

9 In vse ljudstvo ga je videlo, da hodi in Boga hvali. [> 
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10 Prepoznali pa so ga, da je on tisti, 
ki je zaradi miloščine posedal pri tempeljskih Lepih vratih, 
in prevzela jih je groza in strmenje 
nad tem, kar se mu je prigodilo. 

PSALM 18 (2—3. 4—5) 

O d p e v : Po vsej zemlji se razlega njih glas. 

Nebesa razglašajo božje veličastvo 
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. 
En dan sporoča to drugemu dnevu 
in ena noč naznanja to drugi noči. Odpev. 
To ni beseda in niso govori, 
katerih glas bi se ne mogel slišati: 
po vsej zemlji se razlega njih glas 
in do konca sveta njih govorica! Odpev. 

Drugo berilo: BOG JE PAVLA OD ROJSTVA ODLOČIL 
ZA APOSTOLA 

Gal 1, 11—20. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. 
11 Opozarjam vas, bratje, 

da evangelij, ki sem ga jaz oznanil, ni človeški. 
12 Jaz ga tudi nisem prejel 

in se ga nisem naučil od človeka, 
marveč po razodetju Jezusa Kristusa. 

13 Slišali ste namreč, 
kako sem se nekdaj vedel v judovstvu: 
da sem čez mero preganjal božjo Cerkev in jo zatiral, 

14 in napredoval sem v judovstvu 
bolj kakor mnogi vrstniki v mojem rodu 
ter prav posebno gorel za svoja očetna izročila. 

15 Ko pa je Bog, ki me je bil odločil že od rojstva 
in me poklical po svoji milosti, 

"sklenil razodeti v meni svojega Sina, 
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da ga oznanjam med pogani, 
se nisem posvetoval z mesom in krvjo, 

"tudi nisem šel v Jeruzalem 
k njim, ki so bili apostoli pred menoj, 
ampak sem takoj odšel v Arabijo, 
potem pa sem se zopet vrnil v Damask. 

18 Tri leta zatem sem šel v Jeruzalem obiskat Petra 
in sem ostal pri njem petnajst dni; 

19 drugega apostola pa nisem videl nobenega 
razen Jakoba, Gospodovega brata. 

20 Kar pa vam pišem, glejte, je Bog priča, da ne lažem. 

Aleluja. Gospod, ti vse veš, 
ti veš, da te ljubim. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS IZROČI PETRU SKRB ZA SVOJE OVCE 
Jan 21, 15—19. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Ko se je Jezus prikazal svojim učencem 
15 in z njimi jedel, reče Simonu Petru: 

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« 
Odgovori mu: 
»Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moja jagnjeta.« 

"Zopet v drugo mu reče: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
Odgovori mu: 
»Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moje ovce.« 

17 V tretje mu reče: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
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Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: 
»Ali me ljubiš?« in odgovori mu: 
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moje ovce. 

18 Resnično, resnično, povem ti: 
Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, 
kamor si hotel. 
Ko pa se postaraš, boš raztegnil svoje roke 
in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« 

19 To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, 
s kakšno smrtjo bo proslavil Boga. 
In ko mu je to povedal, mu je rekel: 
»Hodi za menoj!« 

DNEVNA MAŠA 

Prvo berilo: PETER SE ZAVE, DA GA JE BOG REŠIL 
IZ JEČE 

Apd 12, 1—11. 

Berilo iz Apostolskih del. 
' V tistem času je kralj Herod stegnil roko, 
da bi mučil nekatere izmed udov Cerkve. 

2 Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. 
3 Ko je pa videl, da je to Judom všeč, 
je dal zgrabiti še Petra; to je bilo v dneh opresnikov. 

4 Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo 
in dal stražiti štirim četvericam vojakov, 
ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. 

'Petra so torej stražili v ječi, 
Cerkev pa je zanj neprenehoma k Bogu molila. 

'Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, 
je Peter spal med dvema vojakoma, vklenjen v dve verigi, 
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in stražniki so ječo stražili pred vrati. 
7 In glej, vstopil je Gospodov angel 

in luč je zasvetila v ječi; 
udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: 
»Vstani hitro!« 
In verige so mu padle z rok. 

8 Nato mu je angel rekel: 
»Opaši se in podvezi si obutev!« 
Storil je tako. In rekel mu je: 
»Ogrni si plašč in pojdi za menoj!« 

9 Odpravil se je in šel za njim, 
pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, 
ampak je mislil, da vidi prikazen. 

10 Šla sta mimo prve in druge straže 
in prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto: 
ta so se jima odprla sama od sebe. 
Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico 
in hipoma je angel izginil. 

11 Tedaj se je Peter zavedel in rekel: 
»Zdaj vem zares, da je poslal Gospod svojega angela 
in me rešil iz Herodove roke 
in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo.« 

PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga bojč. 

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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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. 

Drugo berilo: PRIPRAVLJENA MI JE KRONA PRAVICE 
2 Tim 4, 6—8. 17—18. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 
Preljubi, 

6 jaz se 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. 

"Gospod mi je pomagal in dal moč, 
da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo 
in bi ga slišali vsi narodi; 
otel me je levu iz žrela. 

18 Gospod me bo otel iz vsakega hudega naklepa 
in rešil v svoje nebeško kraljestvo. 
Njemu slava vekomaj. Amen. 

Aleluja. Ti si Peter — Skala, 
in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev, 
in peklenska vrata je ne bodo premagala. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS OBLJUBI PETRU NAJVIŠJO OBLAST 
Mt 16, 13—19. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
13 Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, 

je svoje učence spraševal: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« 
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"Odgovorili so: 
»Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi: da je Elija, 
zopet drugi: da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« 

15 Jezus jim reče: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 

16 Spregovoril je Simon Peter in rekel: 
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 

"Jezus mu je odgovoril: 
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, 
zakaj meso in kri ti nista tega razodela, 
ampak moj Oče, ki je v nebesih. 

18 Pa tudi jaz tebi povem: 
Ti si Peter — Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev 
in peklenska vrata je ne bodo premagala. 

19 Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. 
Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, 
in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« 

Pri maši po želji v čast sv. Petru beremo berila kakor na praznik Sedeža 
sv. Petra, 22. februarja (str. 36). 

Pri maši po želji v čast sv. Pavlu beremo berila kakor na praznik njegove 
spreobrnitve, 25. januarja (str. 21). 
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30. junij 
Prvi mučenci rimske cerkve 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221), predvsem berilo Rimlj 8, 31 b—39 
(str. 232); evangelij lahko tudi naslednji: 

Evangelij: JEZUSOVE UČENCE BODO SOVRAŽILI 
Mt 24, 4—13. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
4 Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
'Glejte, da vas kdo ne premoti. 
Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom 
in bodo govorili: ,Jaz sem Kristus' 
in bodo mnoge premotili. 

6 Slišali boste pa o vojskah in o vojnih vesteh. 
Glejte, da se ne daste zbegati; 
kajti vse to se mora zgoditi, pa ni še konec. 

7 Vstal bo namreč narod zoper narod 
in kraljestvo zoper kraljestvo: 

8 vse to pa bo le začetek bolečin. 
'Takrat vas bodo predajali v stiske in vas morili; 
in vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. 

10 Takrat se bodo mnogi pohujšali 
in bodo drug drugega izdajali 
in drug drugega sovražili. 

11 Vstalo bo mnogo krivih prerokov, ki bodo mnoge premotili. 
12 In ker je hudobija narastla, 

bo ljubezen premnogih omrznila. 
13 Kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. 
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3. julij 
SV. TOMAŽ, APOSTOL 

Praznik 

Berilo: APOSTOLI SO TEMELJ CERKVE 
Ef 2, 19—22. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
Bratje, 

"niste več tujci in priseljenci, 
ampak sodržavljani svetih in božji domačini, 

20 zidani na temelju apostolov in prerokov. 
Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, 

21 na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj 
v Gospodu, 

22 v katerega se tudi vi vzidavate 
za božje bivališče v Duhu. 

PSALM 116 (1—2) 
O d p e v: Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij. 

Hvalite Gospoda vsa narodi, 
slavite ga vsa ljudstva. 
Močna je do nas njegova ljubezen, 
Gospodova zvestoba traja vekomaj. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ, 
blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja. 
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Evangelij: JEZUS UTRDI TOMAŽEVO VERO 
Jan 20, 24—29. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
"Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, 

ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. 
25 Pripovedovali so mu torej drugi učenci: 

»Gospoda smo videli.« 
On jim je pa rekel: 
»Ako ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev 
in ne vtaknem svojega prsta v znamenja žebljev 
in ne položim svoje roke v njegovo stran, 
ne bom veroval.« 

26 Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri 
in Tomaž med njimi. 
Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: 
»Mir vam bodi!« 

"Potem reče Tomažu: 
»Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; 
podaj svojo roko in jo položi v mojo stran 
in ne bodi neveren, ampak veren!« 

28 Tomaž mu odgovori: 
»Moj Gospod in moj Bog!« 

29 Jezus mu reče: 
»Ker si me videl, veruješ; 
blagor tistim, ki niso videli pa so verovali.« 

4. julij 

Sv. Elizabeta Portugalska 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za dobrodelnike. 
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5. julij 

Sv. Anton Marija Zaccaria, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za vzgojitelje ali za redovnike. 

6. julij 

Sv. Marija Goretti, devica in mučenka 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali devicam (str. 292); 
berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: VAŠA TELESA SO KRISTUSOVI UDJE 
1 Kor 6, 13c—15a. 17—20. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

13 telo ni za nečistost, ampak za Gospoda in Gospod za telo. 
14 Bog pa je obudil Gospoda 

in bo tudi nas obudil s svojo močjo. 
15 Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi udje? 
17 Kdor se pa druži z Gospodom, je en duh. 
18 Bežite pred nečistostjo! 

Vsak greh, ki ga človek stori, je izven telesa; 
kdor pa nečistuje, greši proti lastnemu telesu. 

19 Ali pa ne veste, 
da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas, 
in da ga imate od Boga in niste svoji? 

20 Kajti za ceno ste kupljeni. 
Poveličujte torej Boga v svojem telesu! 
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11. julij 

Sv. Benedikt, opat 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike; 
berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: PRIZADEVAJ SI ZA RAZUMNOST 
Preg 2, 1—9. 

Berilo iz knjige Pregovorov. 
1 Moj sin, ako sprejmeš moje besede 
in pri sebi ohranjaš moje zapovedi, 

2 tako da tvoje uho posluša modrost, 
svoje srce nagneš k razumnosti; 

3 da daš razumnosti svoj glas, 
ako pokličeš razsodnost; 

4 ako jo iščeš kakor srebro 
in jo zasleduješ kakor zaklade: 

5 tedaj boš razumel Gospodov strah 
in boš dosegel spoznanje Boga. 

6 Zakaj Gospod daje modrost, 
iz njegovih ust prihaja spoznanje in razumnost; 

7 odkritosrčnost ohranja pomoč, 
je ščit tem, ki hodijo nedolžni, 

"varuje steze pravice 
in čuva pota svojih svetih. 

'Tedaj boš spoznal pravičnost, 
pravico in poštenost, sleherno dobro stezo. 

12. julij 
Sv. Mohor in Fortunat, mučenca 

V Sloveniji: neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 
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13. julij 
Sv. Henrik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

14. julij 
Sv. Kamil de Lellis, duhovnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za dobrodelnike. 

15. julij 
Sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

16. julij 

Karmelska Mati božja 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195). 

17. julij 
Sv. Aleš 

V Sloveniji: neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

20. julij 
Sv. Marjeta, devica in mučenka 

V Sloveniji: neobvezni god 
Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali v čast devicam (str. 292). 

21. julij 
Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 
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22. julij 
Sv. Marija Magdalena 

Obvezni god 

Berilo: PESEM ČLOVEKA, KI NAJDE KRISTUSA 
Vp 3, l - 4 a . 

Berilo iz Visoke pesmi. 
Tako govori nevesta: 

1 Na svojem ležišču, ponoči, sem iskala 
njega, ki ga ljubi moja duša, 
iskala sem ga, pa ga nisem našla. 

2 Vstala bom in obhodila mesto, 
po cestah in trgih bom iskala 
njega, ki ga ljubi moja duša. 

3 Srečali so me čuvaji, ki krožijo po mestu: 
»Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša?« 

4 Kakor hitro sem jih prehitela, sem našla 
njega, ki ga ljubi moja duša. 

Ali: 

Berilo: ZDAJ NE GLEDAMO VEC NA KRISTUSA 
TELESNO 

2 Kor 5, 14—17. 

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, 

" i n za vse je Kristus umrl, 
da bi tisti, ki živijo, ne živeli več sami sebi, 
ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. 

"Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. 
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In če smo po mesu poznali Kristusa, 
ga pa zdaj tako več ne poznamo. 

17Ako je torej kdo v Kristusu, je nova stvar: 
Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. 

PSALM 62 (2. 3—4. 5—6. 8—9) 

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. 
Moja duša se bo nasičevala, 
moja usta te bodo hvalila. Odpev. 
Moj pomočnik si postal, 
radujem se v senci tvojih peruti. 
Moja duša se tebe drži, 
tvoja desnica me podpira. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Povej nam, Marija, kaj si videla na poti? 
Grob Kristusa živega, in slavo sem videla vstalega. Aleluja. 

Evangelij: ŽENA, KOGA IŠČEŠ? 
Jan 20, 1—2. 11—18. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
1 Prvi dan tedna 
je šla Marija Magdalena zgodaj, 
ko je bila še tema, h grobu 
in videla, da je kamen od groba odvaljen. 

2 Tekla je torej in prišla k Simonu Petru 
in k drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil, 
in jima rekla: 
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« > 
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11 Marija je stala zunaj pri grobu in jokala. 
Ko je jokala, se je sklonila v grob 

12 in je videla dva angela v belih oblačilih, 
ki sta sedela eden pri vzglavju in eden pri vznožju, 
kjer je bilo položeno Jezusovo telo. 

13 Rečeta ji: 
»Žena, kaj jokaš?« 
Odgovori jima: 
»Vzeli so mojega Gospoda 
in ne vem, kam so ga položili.« 

14 Ko je to izgovorila, se je obrnila 
in videla Jezusa, pa ni vedela, da je Jezus. 

15 Jezus ji reče: 
»Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?« 
Misleč, da je vrtnar, mu reče: 
»Gospod, če si ga ti odnesel, 
povej mi, kam si ga položil, ga bom jaz vzela.« 

"Jezus ji reče: 
»Marija!« 

"Ona se obrne in mu hebrejsko reče: 
»Rabbuni!« (kar pomeni: Učenik). 
Jezus ji reče: 
»Ne dotikaj se me več, še nisem šel k Očetu. 
Pojdi pa k mojim bratom in jim reci: 
,Grem k svojemu Očetu in vašemu Očetu, 
k svojemu Bogu in vašemu Bogu.'« 

"Marija Magdalena je šla in učencem naznanila: 
»Videla sem Gospoda« in da ji je to rekel. 

23. julij 
Sv. Brigita, redovnica 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za redovnike. 
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25. julij 

SV. JAKOB, APOSTOL 
Praznik 

Berilo: APOSTOL NA SEBI RAZODEVA JEZUSOVO 
UMIRANJE 

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; 

'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 

umrljivem 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, 

14vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, 
tudi nas z Jezusom obudil 
ter obenem z vami predse postavil. 

"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 125 (1—2ab. 2cd—3. 4—5. 6) 

O d p e v : Kateri sejejo v solzah, žanjejo veseli. 

Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, 
nam je bilo, kot bi sanjali; 
tedaj so bila naša usta polna smeha 
in naš jezik radostnih pesmi. Odpev. 
Tedaj so rekli med narodi: 
»Velike reči je Gospod zanje storil!« 
Da, velike reči je Gospod za nas storil: 
razveselili smo se! Odpev. 
Gospod, obrni našo usodo 
kakor hudournike v južni deželi! 
Kateri sejejo v solzah, 
žanjejo med veselim petjem. Odpev. 
Odidejo in jokajo 
seme za sejanje nesoč; 
pridejo z radostjo 
nesoč svoje snope. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Jaz sem vas izvolil dzmed sveta, 
da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane, 
govori Gospod. Aleluja. 

Evangelij: APOSTOL JE DELEŽEN JEZUSOVEGA 
TRPLJENJA 

Mt 20, 20—28. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
20 Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov 

s svojima sinovoma, 
padla predenj in ga nekaj prosila. 

21 Rekel ji je: 
»Kaj hočeš?« 
Odgovorila mu je: 
»Reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu 
eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 

22 Jezus je odgovoril: 
»Ne vesta, kaj prosita. 
Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« 



Julij (25,26) 97 

Odgovorita mu: 
»Moreva.« 

23 Reče jima: 
»Moj kelih bosta pila, 
sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, 
ampak katerim je pripravil moj Oče.« 

24 Ko je to slišalo drugih deset, 
so bili ne vol j ni nad bratoma. 

25 Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: 
»Veste, da vladarji narodov nad njimi gospodujejo 
in velikaši izvršujejo nad njimi oblast. 

26 Med vami pa ne bo tako; 
ampak kdor koli med vami hoče biti velik, 
bodi vaš strežnik, 

27 in kdor koli med vami hoče biti prvi, 
bodi vaš služabnik. 

28 Kakor Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi on stregel 
in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 

26. julij 

Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije 
Obvezni god 

Berilo: NJIHOV SPOMIN JE VEČEN 
Sir 44, 1. 10—15. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
I Hvaliti hočem vrle može, 

naše očete v njih rodovinah! 
10 Bili so polni usmiljenja 

in njih pravična dela se ne pozabijo. 
II Pri njihovem zarodu ostane blagoslov 

in njih dediščina pri njihovih vnukih. [> 

7 
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12 Pri zavezi ostane njih zarod 
in njihovi otroci zaradi njih. 

13 Na veke ostane njih spomin 
in njihova slava ne ugasne. 

"Njihova telesa so bila pokopana v miru, 
a njih ime živi od roda do roda. 

" O njihovi modrosti pripoveduje občina 
in njihovo hvalo oznanja skupščina. 

PSALM 131 (11. 13—14. 17—18) 
O d p e v : Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida. 

Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo, 
od katere ne bo odstopil: 
»Potomca iz tvojega rodu 
bom posadil na tvoj prestol.« 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. 

ALELUJA Aleluja. Pričakovala sta Izraelove tolažbe 
in Sveti Duh je bil z njima. Aleluja. 

Evangelij: BLAGOR MARIJINIM STARŠEM 
Mt 13, 16—17. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

"Srečne vaše oči, ker vidijo, 
in vaša ušesa, ker slišijo; 

17 zakaj resnično, povem vam: 
Mnogi preroki in pravični so želeli videti, kar vi vidite; 
in slišati, kar vi slišite, 
pa niso slišali. 
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27. julij 

Sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda 
V Sloveniji: obvezni god 

Berilo: HVALA PRVENCEV KRŠČANSKE VERE 
Sir 44, 1—2. 3b—10 ali 1—2. 3b—7. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Hvaliti hočem vrle može, 

naše očete v njih rodovinah! 
2 Mnogo časti jim je dodelil Najvišji, 

njegovo veličastvo od dni davnine. 
3 Bili so svetovavci s svojo razumnostjo 

in vidci vseh reči s preroškim darom; 
4 voditelji narodov s svojimi sveti 

in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo, 
modri govorniki v svojih knjigah 
in predstojniki v svojih službah. 

5 Izumili so pesmi po pravilih, 
napisali modre izreke; 

6 možje, bogati in opremljeni z močjo, 
ki so v miru živeli v svojih domovih. 

7 Vsi ti so bili v časteh pri svojih sodobnikih 
in v njihovih dneh je odmevala njih hvala. 

8 Nekateri izmed njih so zapustili ime, 
da se oznanjuje njihova hvala. 

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. 

0 Toda naslednji so vrli možje 
in njih pravična dela se ne pozabijo. 

Evangelij Mt 5, 13—16 (str. 335); lahko pa vsa berila v čast svetnikom 
(str. 302). 

7* 
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29. julij 

Sv. Marta 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), razen enega izmed naslednjih 
evangelijev: 

Evangelij: MARTA VERUJE V KRISTUSA 
Jan 11, 19—27. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
19 Tisti čas je mnogo Judov prišlo k Marti in Mariji, 

da bi ju tolažili zaradi njunega brata. 
20 Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, 

mu je šla naproti. 
Marija pa je sedela doma. 

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

22 A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, 
kar koli ga poprosiš.« 

23 Jezus ji reče: 
»Tvoj brat bo vstal.« 

24 Marta mu odgovori: 
»Vem, da bo vstal ob vstajenju, poslednji dan.« 

"Jezus ji reče: 
»Jaz sem vstajenje in življenje. 
Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje; 

26 in kdor živi in vame veruje, 
vekomaj ne bo umrl. 
Veruješ to?« 

27 »Da, Gospod,« mu reče, 
»jaz verujem, da si ti Kristus, 
božji Sin, ki mora priti na svet.« 
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Ali: 

Evangelij: JEZUS PRIZNA MARTINO SKRBNOST 
Lk 10, 38—42. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
38 Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo 

in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela. 
39 Ta je imela sestro, z imenom Marija, 

ki je sedla h Gospodovim nogam 
in poslušala njegovo besedo. 

40 Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. 
In pristopila je ter rekla: 
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? 
Reci ji, naj mi pomaga!« 

41 Gospod ji je odgovoril: 
»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari, 

42 a le eno je potrebno. 
Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.« 

30. julij 

Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

31. julij 

Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike; berilo lahko tudi naslednje: 
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Berilo: VSE DELAJTE V BOŽJO SLAVO 
1 Kor 10, 31—33; 11, 1. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
31 najsi jeste ali pijete ali kaj delate, 

vse delajte v božjo slavo. 
32 Brez spotike bodite Judom in Grkom in božji cerkvi, 
33 kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem 

in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, 
ampak to, kar množici, da bi se zveličali. 

1 Bodite moji posnemovalci, 
kakor sem jaz Kristusov. 



AVGUST 

1. avgust 
Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: KRISTUS NAS JE OPROSTIL POSTAVE 
Rimlj 8, 1—4. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
'zdaj ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu: 
2 postava Duha, ki oživlja v Jezusu Kristusu, 

me je oprostila postave greha in smrti. 
3 Kar je bilo namreč postavi nemogoče, 

ker je bila zaradi mesa slabotna, je storil Bog: 
poslal je svojega Sina v podobi grešnega mesa 
in zaradi greha in je obsodil greh na mesu, 

4 da bi se to, kar zahteva postava, spolnilo v nas, 
kateri ne živimo po mesu, ampak po duhu. 

2. avgust 

Sv. Evzebij iz Vercellija, škof 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244). 
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4. avgust 

Sv. Janez Marija Viannev, duhovnik 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), predvsem berilo iz knjige 
preroka Ezekijela: 3, 16—21 (str. 251); evangelij lahko tudi naslednji: 

Evangelij: JEZUSU SE SMILIJO MNOŽICE 
Mt 9, 35—38; 10, 1. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
35 Tisti čas je hodil Jezus 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. 

37 Tedaj je rekel svojim učencem: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. 
Prosite torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev na svojo žetev.« 

1 In poklical je svojih dvanajst učencev 
ter jim dal oblast, izganjati nečiste duhove 
in ozdravi j ati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. 

5. avgust 

Posvetitev bazilike sv.Marije (Snežne) 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195). 
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6. avgust 
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 

Praznik 

Prvo berilo: NJEGOVO OBLAČILO JE BILO BELO 
KAKOR SNEG 

Dan 7, 9—10. 13—14. 

Berilo iz knjige preroka Danijela. 
9 Opazoval sem: 
tedaj so bili postavljeni prestoli 
in Staroletni se je usedel. 
Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg 
in lasje njegove glave kakor čista volna; 
njegov prestol so bili ognjeni plameni, 
in njegova kolesa goreč ogenj. 

10 Ognjena reka je tekla in se izlivala iz njega. 
Tisočkrat tisoči so mu stregli, 
deset tisočkrat deset tisoči so stali pred njim. 
Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. 

13 Gledal sem v nočnih videnjih. 
Glej, na oblakih neba je prišel Sin človekov; 
dospel je do Staroletnega, in privedli so ga predenj. 

14 Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo, 
in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. 
Njegova oblast je večna, neminljiva oblast 
in njegovo kraljestvo neuničljivo. 

PSALM 96 (1—2. 5—6. 9. 12) 
O d p e v : Gospod je kralj nad vso zemljo. 

Gospod je kralj: zemlja naj se raduje, 
veselijo naj se mnogi otoki. 
Oblak in tema ga obdajata, 
pravica je temelj njegovega prestola. Odpev. 
Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek, 
pred gospodarjem vesoljne zemlje. 
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost 
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Odpev. 
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Ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo, 
vzvišen nad vse malike. 
Veselite se, pravični, v Gospodu, 
slavite njegovo sveto ime! Odpev. 

Drugo berilo: APOSTOLI SO SLIŠALI BOŽJI GLAS 
2 Pet 1, 16—19. 

Berilo iz drugega pisma apostola Petra. 
Preljubi, 

16 nismo se oprijeli izmišljenih bajk, 
ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda 

Jezusa Kristusa, 
ampak smo na lastne oči videli njegovo veličino. 

"Ko je namreč prejel od Boga Očeta čast in slavo, 
mu je ob veličastnem sijaju prišel glas: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje«; 

18 in ta glas, ki je prišel iz nebes, 
smo slišali mi, ko smo bili z njim na sveti gori. 

19 Tako je za nas preroška beseda še trdnejša 
in prav ravnate, Če pazite nanjo kakor na svetilko, 
ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasveti dan 
in ne vzide danica v vaših srcih. 

Aleluja. Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, 
njega poslušajte! Aleluja. 

LETO A: 

Evangelij: NJEGOV OBRAZ SE JE ZASVETIL KO SONCE 
Mt 17, 1—9. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
'Tisti čas je vzel Jezus s seboj 
Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza 
in jih peljal posebej na visoko goro. 

2 Pred njimi se je spremenil: 
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obraz se mu je zasvetil ko sonce 
in njegova oblačila so postala bela ko luč. 

3 In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, 
in sta govorila z njim. 

4 Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: 
»Gospod, dobro je, da smo tukaj; 
ako hočeš, naredim tukaj tri šotore: 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 

5 Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak 
in, glej, glas iz oblaka je rekel: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, 
njega poslušajte!« 

6 Ko so učenci to slišali, 
so padli na obraz in se silno bali. 

7 Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: 
»Vstanite in ne bojte se!« 

8 Ko so pa oči povzdignili, 
niso videli nikogar razen Jezusa samega. 

9 Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: 
»Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, 
dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.« 

LETO B: 

Evangelij: TA JE MOJ LJUBLJENI SIN 
Mr 9, 2—10. 

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: 

njegova oblačila so se zasvetila silno bela; 
tako ne zna beliti noben belivec na zemlji. 

4 Prikazala sta se jim Elija in Mojzes 
in sta govorila z Jezusom. t> 
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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. 

LETO C: 

Evangelij: KO JE MOLIL, SE MU JE OBLIČJE 
SPREMENILO 

Lk 9, 28b—36. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
28 Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in Janeza 

in šel na goro molit. 
29 Ko je molil, se je podoba njegovega obličja spremenila, 

njegovo oblačilo je postalo belo in se je svetilo. 
30 In glej, dva moža sta govorila z njim; 

bila sta Mojzes in Elija, 
31 ki sta se prikazala v veličastvu 

in govorila o njegovi smrti, 
ki ga je čakala v Jeruzalemu. 
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32 Petra in njegova tovariša pa je bil premagal spanec; 
ko so se predramili, so videli njegovo slavo 
in onadva moža, ki sta stala pri njem. 

33 Ko sta pa odhajala od njega, je rekel Peter Jezusu: 
»Učenik, dobro je, da smo tukaj, 
naredimo tri šotore: 
enega tebi, enega Mojzesu in enega Eliju!« 
In ni vedel, kaj govori. 

34 Ko je to govoril, se je naredil oblak, 
ki jih je obsenčil; 
in zbali so se, ko sta onadva stopila v oblak. 

35 Prišel pa je iz oblaka glas, ki je govoril: 
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« 

36 Ko je ta glas nastal, je bil Jezus sam. 
Oni so molčali in niso v tistem času povedali nikomur 
nič tega, kar so bili videli. 

7. avgust 

Sv. Sikst II., papež, in tovariši, mučenci 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

Sv. Kajetan, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike. 

8. avgust 

Sv. Dominik, duhovnik 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje, 
ali v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 
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10. avgust 

SV. LOVRENC, DIAKON IN MUČENEC 
Praznik 

Berilo: VESELI DARUJMO BOGU 
2 Kor 9, 6—10. 

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 daritelja 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.« 

10 Oni, ki daje sejavcu seme in kruha za živež, 
pa bo dal in pomnožil vaše seme 
ter povečal sadove vaše pravičnosti. 

PSALM 111 (1—2. 5—6. 7—8. 9) 
O d p e v : Dobro je človeku, ki je usmiljen. 

Blagor mu, kdor se boji Gospoda, 
kdor se njegovih zapovedi res veseli. 
Njegov zarod bo v deželi mogočen; 
rod pravičnih bo blagoslovljen. 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. 
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. 
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Deli in daje ubogim, 
njegova darežljivost traja vedno, 
njegova moč se dviga v časti; 
grešnik to vidi in se jezi. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Kdor gre za menoj, ne hodi v temi, 
marveč bo imel luč življenja, govori Gospod. Aleluja. 

Evangelij: CE KDO MENI SLUŽI, GA BO POČASTIL OČE 
Jan 12, 24—26. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
"Resnično, resnično, povem vam: 

Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, 
ostane samo; 
če pa umrje, obrodi obilo sadu. 

25 Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, 
in kdor sovraži svoje življenje na tem svetu, 
ga bo ohranil za večno življenje. 

26 Če kdo meni služi, naj hodi za menoj 
in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. 
Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. 

11. avgust 

Sv. Klara, devica 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

13. avgust 

Sv. Poncijan, papež, in Hipolit, duhovnik, mučenca 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali svetim pastirjem (str. 244). 
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15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
Slovesni praznik 

MAŠA ZVEČER PRED PRAZNIKOM 

Prvo berilo: SKRINJO ZAVEZE PRENESEJO V SVETI 
ŠOTOR 

1 Kron 15, 3—4. 15—16; 16, 1—2. 

Berilo iz prve kroniške knjige. 
3 Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem, 

da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, 
ki ga je zanjo pripravil. 

4 Tudi je zbral David Aronove sinove in levite. 
15 Potem so leviti dvignili božjo skrinjo 

z nosilnima drogovoma na svoje rame, 
kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. 

16 Dalje je David ukazal poglavarjem levitov, 
naj nastavijo svoje brate, 
pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbali, 
da bi prepevali z veselim glasom. 

1 Prinesli so torej božjo skrinjo 
in jo postavili sredi šotora, 
ki ga je David razpel zanjo; 
nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. 

2 Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, 
je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. 

PSALM 131 (6—7. 9—10. 13—14) 

O d p e v : Vzdigni se na kraj počitka. 

Slišali smo o njej v Efrati, 
našli smo jo na Jaarskih poljanah. 
Vstopimo v božje bivališče, 
priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Odpev. 



Avgust (15) 113 

Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, 
tvoji sveti naj se glasno radujejo. 
Zaradi Davida, svojega hlapca, 
ne zavračaj obličja svojega maziljenca! 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. 

Drugo berilo: V KRISTUSU SMO ZMAGALI SMRT 
1 Kor 15, 54—57. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

54 ko si bo to minljivo nadelo neminljivost 
in to umrljivo nadelo neumrljivost, 
takrat se bo spolnila beseda, ki je pisana: 
»Použita je smrt v zmagi.« 

55 Smrt, kje je tvoja zmaga? 
Smrt, kje je tvoje želo? 

562elo smrti je greh, 
moč greha pa je postava. 

57 Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago 
po našem Gospodu Jezusu Kristusu. 

Aleluja. Blagor tistim, ki božjo besedo poslušajo 
in ohranijo. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS BLAGRUJE SVOJO MATER 
Lk 11, 27—28. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
27 Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam, 

je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: 
»Blagor telesu, ki te je nosilo, 
in prsim, ki so te dojile!« 

28 On pa je rekel: 
»Da, še bolj pa blagor tistim, 
ki božjo besedo poslušajo in ohranijo.« 

8 
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DNEVNA MAŠA 

Prvo berilo: MARIJA JE POLNA BOŽJE SLAVE 
Raz 11, 19a; 12, 1—6a. lOab. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
"Tedaj se je odprlo božje svetišče v nebesih: 

in videla se je skrinja njegove zaveze. 
1 In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: 
žena, obdana s soncem, 
in pod njenimi nogami mesec 
in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. 

2 Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. 
3 Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. 

Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj, 
ki je imel sedem glav in deset rogov 
in na svojih glavah sedem kron; 

4 in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd 
ter jih vrgel na zemljo. 
In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu, 
da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. 

5 In porodila je moško dete, 
ki naj bi paslo vse narode z železno palico; 
in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. 

* Žena pa je ubežala v puščavo, 
kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil. 

10 In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: 
»Zdaj se je uresničilo zveličan je, moč in kralj evan je 
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.« 

PSALM 44 (10. 11. 12. 16) 

O d p e v : Kraljica stoji na tvoji desnici. 

Kraljevske hčere ti prihajajo naproti, 
kraljica stoji na tvoji desnici, 
okrašena z zlatom iz Ofira. Odpev. 
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Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, 
pozabi svoje ljudstvo 
isn hišo svojega očeta! Odpev. 

Kralj si bo želel tvoje lepote: 
on je tvoj gospod; 
njemu se pokloni! Odpev. 

Spremijo jih z veseljem, 
z veseljem in radovanjem, 
stopijo v kraljevo palačo. Odpev. 

Drugo berilo: MARIJA JE PRVA DELEŽNA 
NEUMRLJIVOSTI 

1 Kor 15, 20—26. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
20 Kristus je vstal od mrtvih, 

prvina njih, ki so zaspali, 
21 ker je namreč po človeku smrt 

in po človeku vstajenje mrtvih. 
22 Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, 

tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. 
23 Toda vsakteri v svojem redu: 

kot prvi Kristus, 
potem, kateri bodo Kristusovi ob njegovem prihodu; 

24 nato bo konec, ko bo kralje vanje izročil Bogu in Očetu, 
potem ko bo izničil vsako poglavarstvo 
in sleherno oblast in moč. 

25 Kajti kraljevati mora, 
dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje noge. 

26 Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, 
»zakaj vse je podvrgel njegovim nogam«. 

ALELUJA Aleluja. Marija je vzeta v nebesa, 
veselijo se angeli. Aleluja. 

8* 
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Evangelij: BOG POVIŠUJE NIZKE 
Lk 1, 39—56. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
39 Tiste dni je Marija vstala 

in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. 
40 Stopila je v Zaharijevo hišo 

in pozdravila Elizabeto. 
41 Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, 

je poskočilo dete v njenem telesu; 
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom 

42 in je vzkliknila z močnim glasom: 
»Blagoslovljena ti med ženami 
in blagoslovljen sad tvojega telesa! 

43 In od kod meni to, da pride k meni 
mati mojega Gospoda? 

44 Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, 
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. 

45 Blagor ji, ki je verovala; 
zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« 

^Marija pa je rekla: 
»Moja duša poveličuje Gospoda 

47 in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju. 

48 Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. 
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. 

49 Zakaj velike reči mi je storil On, ki je mogočen 
in je njegovo ime sveto. 

50 Od roda do roda traja njegovo usmiljenje 
njim, ki mu v strahu služijo. 

51 Moč je skazal s svojo roko, 
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. 

52 Mogočne je vrgel s prestola 
in povišal je nizke. 
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53 Lačne je napolnil z dobrotami 
in bogate je odpustil prazne. 

54 Sprejel je svojega služabnika Izraela 
55 in se spomnil usmiljenja 

— kakor je govoril našim očetom — 
do Abrahama in njegovega roda na veke.« 

56 Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, 
potem se je vrnila na svoj dom. 

16. avgust 
Sv. Rok 

V Sloveniji: neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

Sv. Štefan Ogrski 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

19. avgust 
Sv. Janez Eudes, duhovnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), predvsem berilo Ef 3, 14—19 (str. 326). 

20. avgust 
Sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim učiteljem (str. 276) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike. 

21. avgust 
Sv. Pij X., papež 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža, 
predvsem berilo 1 Tes 2, 2b—8 (str. 264). 
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22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

Obvezni god 
Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195), predvsem berilo Iz 9, 1—3. 
5—6 (str. 202) in evangelij Lk 1, 39-47 (str. 215). 

23.avgust 
Sv. Roža iz Lime, devica 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali svetnicam (str. 302): za redovnike. 

24. avgust 
SV. JERNEJ, APOSTOL 

Praznik 

Berilo: APOSTOLI SO TEMELJ CERKVE 
Raz 21, 9b—14. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
'Angel je z menoj spregovoril: 

»Pridi, pokažem ti nevesto, Jagnjetovo zaročnico.« 
10 In odnesel me je v duhu na veliko in visoko goro 

ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, 
ki je prihajalo z neba od Boga 

11 in imelo božjo veličastnost. 
Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, 
kakor kamnu jaspisu, ki se je svetil kot kristal; 

12 imelo je veliko in visoko zidovje, 
imelo dvanajst vrat in pri vratih dvanajst angelov 
in napisana imena dvanajsterih rodov Izraelovih otrok. 

"Proti vzhodu je bilo troje vrat, 
proti severu troje vrat, 
proti jugu troje vrat 
in proti zahodu troje vrat. 
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14 Zidovje mesta pa je imelo dvanajst temeljnih kamnov 

in na njih dvanajst imen 
dvanajsterih Jagnjetovih apostolov. 

PSALM 144 (10—11. 12—13ab. 17—18) 
O d p e v : Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva. 

Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, 
tvoji sveti naj te slavijo; 
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, 
naj govorijo o tvoji moči, Odpev. 

da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč 
in slavo tvojega sijajnega kraljestva. 
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, 
tvoje gospostvo je za vse rodove. Odpev. 

Gospod je pravičen na vseh svojih potih 
in dober v vseh svojih delih; 
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, 
vsem, ki ga kličejo iskreno. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Učenik, ti si božji Sin, 
ti si Izraelov kralj! Aleluja. 

Evangelij: PRAVI IZRAELEC BREZ ZVIJAČE 
Jan 1, 45—51. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
45 Tisti čas dobi Filip Natanaela in mu reče: 

»Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi 
in preroki: Jezusa, Jožefovega sina, iz Nazareta. 

46 Natanael mu reče: 
»Iz Nazareta more biti kaj dobrega?« 
Filip mu reče: 
»Pridi, in poglej.« 

47 Ko Jezus vidi, da prihaja k njemu Natanael, reče o njem: 
»Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 

48Natanael ga vpraša: 
»Od kod me poznaš?« [> 
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Jezus mu odgovori: 
»Preden te je Filip poklical, 
ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl.« 

49Natanael mu pravi: 
»Učenik, ti si božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 

50 Jezus mu odgovori: 
»Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, 
veruješ? 
Še kaj večjega ko to boš videl.« 

51 In reče mu: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Videli boste nebo odprto 
in božje angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim.« 

25. avgust 

Sv. Ludvik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

Sv. Jožef Kalasanc, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali svetnikom (str. 302), 
zlasti tista za vzgojitelje. 

27. avgust 

Sv. Monika 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), predvsem berilo iz Sirahove 
knjige: 26, 1—4. 13—16 (str. 313); evangelij lahko tudi naslednji: 
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Evangelij: V MOLITVI JE OBJOKOVALA SINA KOT 
M R T V E G A (Prim. sv. Avguštin, Izpovedi, II, pogl. I.) 

Lk 7, 11—17. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
11 Tisti čas je šel Jezus v mesto Naim; 

z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. 
12 Ko se je približal mestnim vratom, 

glej, so nesli ven mrliča, 
edinega sina matere, ki je bila vdova; 
in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. 

13 Ko jo je Jezus videl, 
se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: 
»Ne jokaj!« 

14 In pristopil je ter se dotaknil nosil 
— nosilci pa so obstali — in je rekel: 
»Mladenič, rečem ti: Vstani!« 

"Mrtv i je sedel in začel govoriti; 
in dal ga je njegovi materi. 

16 Strah je obšel vse in hvalili so Boga ter govorili: 
»Velik prerok je vstal med nami« in 
»Bog je obiskal svoje ljudstvo.« 

17 Ta glas o njem se je razširil 
po vsej Judeji in po vsej okolici. 

28. avgust 

Sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj 
Obvezni god 

Berilo 1 Jan 4, 7—16 (str. 332), evangelij Mt 23, 8—12 (str. 289); lahko pa 
vsa berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim učiteljem 
(str. 276). 
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29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

Obvezni god 

Berilo: GOVORI VSE IN NE BOJ SE JIH 
Jer 1, 17—19. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
Tiste dni mi je prišla Gospodova beseda: 

17 Opaši si ledja! 
Vstani in jim govori vse, kar ti ukažem! 
Nikar se jih ne boj, 
da te jaz ne prestrašim pred njihovimi očmi. 

18 Glej, jaz te pa storim danes za utrjeno mesto, 
za železen steber, 
za bronast zid zoper vso deželo, 
zoper Judove kralje, 
zoper njegove kneze, 
zoper njegove duhovnike, 
in zoper ljudstvo dežele. 

"Bojevali se bodo zoper tebe, 
a te ne bodo premagali. 
Zakaj jaz sem s teboj, govori Gospod, 
da te obvarujem. 

PSALM 70 (1—2. 3—4. 5—6ab. 15 ab. 17) 

O d p e v : Moja usta bodo oznanjevala 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 rešd! Odpev. 

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. 
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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 Aleluja. Blagor njim, fci so zaradi pravice preganjani, 
zakaj njih je nebeško kraljestvo. Aleluja. 

Evangelij: DEKLICA ZAHTEVA GLAVO JANEZA 
KRSTNIKA 

Mr 6, 17—29. 

Iz svetega evangelija po Marku. 

"Tisti čas je dal Herod prijeti Janeza 
in ga v ječi vkleniti zaradi Herodiade, 
žene svojega brata Filipa, s katero se je bil oženil. 

"Janez je namreč govoril Herodu: 
»Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata.« 

"Herodiada ga je sovražila 
in bi ga rada umorila, pa ga ni mogla. 

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. 

"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: > 
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»Kar koli me poprosiš, ti bom dal, 
do polovice svojega kraljestva.« 

"Odšla je ven in rekla svoji materi: 
»Kaj naj prosim?« 
Ta pa je 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. 

2'Ko so to zvedeli njegovi učenci, 
so prišli, vzeli truplo in ga položili v grob. 
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3. september 

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža, 
ali v čast cerkvenim učiteljem (str. 276). 

8. september 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 
Praznik 

Berilo: ROJSTVO BOŽJE MATERE NAZNANJA MIR 
Mih 5, 1—4a. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 
To govori Gospod: 

1 Ti, Betlehem-Efrata, 
majhen si med Judovimi tisočnijami, 
iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu: 
njegov izhod je od nekdaj, iz dni starodavnosti. 

2 Zato jih izroči v oblast drugih 
do časa, ko porodnica porodi 
in se ostanek njegovih bratov povrne 
k Izraelovim sinovom. 

3 Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, 
z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga. 
V miru bodo prebivali, 
zakaj raztegnil bo odslej svojo oblast 
tja do koncev zemlje. 

4 Tak mir bo. 
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Ali: 

Berilo: POKLICANI SMO V BOŽJO SLAVO 
Rimlj 8, 28—30. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 
Bratje, 

28 vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, 
vse pripomore k dobremu, 
njim, ki so poklicani po njegovem sklepu. 

29 Katere je naprej poznal, 
je namreč tudi naprej določil, 
naj bodo podobni njegovemu Sinu, 
da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. 

30 Katere pa je naprej določil, jih je tudi poklical; 
in katere je poklical, jih je tudi opravičil; 
katere pa je opravičil, jih je tudi poveličal. 

PSALM 12 (6ab. 6cd) 

0 d p e v : V Gospodu se bom veselila. 

Naj se radujejo moji nasprotniki, 
da sem omahnila, 
jaz pa zaupam v tvoje usmiljenje. Odpev. 
Moje srce naj se raduje tvoje pomoči; 
naj pojem Gospodu, 
ki mi je storil dobro. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna, 
ker je iz tebe izšlo sonce pravice, Kristus, naš Bog. Aleluja. 

Evangelij: JOŽEF ZVE, DA JE MARIJA SPOCELA 
OD SVETEGA DUHA 

Mt 1, 1—16. 18—23 ali 18—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, 
sina Abrahamovega: 
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2 Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, 
Jakob Juda in njegove brate; 

3 Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Žara, 
Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, 

4 Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; 
5 Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, 

Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida. 
David je imel z Urijevo sina Salomona, 

7 Salomon je imel sina Roboama, 
Roboam Abija, Abija Aza, 

8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija, 
Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, 

10£zekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, 
11 Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate 

ob preselitvi v Babilon. 
12 Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, 

Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, 
13Abiud Eliakima, Eliakim Asorja, 
14Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, 
15 Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, 
16 Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, 

iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. 
18 Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: 

Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, 
je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. 

19 Ker je bil njen mož Jožef pravičen 
in je ni hotel osramotiti, 
jo je sklenil skrivaj odsloviti. 

20 Ko je to premišljeval, 
glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; 
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. 

21 Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, 
ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« t> 
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22 Vse to se je pa zgodilo, da se je spolnilo, 
kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: 

23 »Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« 

13. september 

Sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 276) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

14. september 

POVIŠANJE SVETEGA KRIZA 
Praznik 

Prvo berilo: BRONASTA KAČA — PODOBA KRIŽA 
4 Mojz 21, 4—9. 

Berilo iz četrte Mojzesove knjige. 
4 Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. 
5 Govorili so zoper Boga in Mojzesa: 

»Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umrjemo v puščavi? 
Kajti ni kruha ne vode; in ta borna jed se nam že gabi.« 

6 Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače; 
pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. 

7 Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: 
»Grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. 
Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače!« 
Mojzes je prosil za ljudstvo. 

8 Nato je Gospod rekel Mojzesu: 
»Naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog! 
Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.« 

"Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. 
Če je koga kača pičila 
in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. 
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PSALM 77 (1—2. 34—35. 36—37. 38) 

O d p e v : Ne pozabite Gospodovih del! 

Moje ljudstvo, poslušaj moj nauk, 
nagnite svoja ušesa k besedam mojih ust! 
Odprl bom svoja usta za modre izreke, 
oznanil bom skrivnosti starodavne dobe. Odpev. 

Ko jih je pobijal, so ga iskali, 
obrnili so se, zopet iskali Boga. 
Spominjali so se, da je Bog njihova skala, 
Bog, Najvišji, njihov rešitelj. Odpev. 

Toda varali so ga s svojimi usti, 
lagali mu s svojim jezikom, 
njih srce ni bilo odkritosrčno do njega, 
niso bili zvesti v njegovi zavezi. Odpev. 

On pa jim je usmiljen odpuščal krivdo 
in jih ni uničeval, 
pogosto je zadržal svojo jezo 
in vsega svojega srda ni izlil. Odpev. 

Drugo berilo: PONIŽAL SE JE, ZATO GA JE BOG 
POVIŠAL 

Flp 2, 6—11. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. 
6 Jezus Kristus je bil v božji podobi, 

pa ni imel za plen, da je enak Bogu, 
7 ampak je sam sebe izničil, 

podobo hlapca vzel nase, 
postal podoben ljudem in bil po zunanjosti kakor človek. 

8 Ponižal se je, 
in je bil pokoren do smrti, smrti na križu. 

9 Zato ga je tudi Bog povišal 
in mu dal ime, ki je nad vsa imena, 

10 da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, 
teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, 

11 in da vsak jezik prizna, 
da je Jezus Gospod, v slavo Boga Očeta. 

9 
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Aleluja. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, 
ker si s svojim križem svet odrešil. Aleluja. 

Evangelij: SIN ČLOVEKOV MORA BITI PO VZDIGNJEN 
Jan 3, 13—17. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: 

13 Nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes, 
Sin človekov. 

"Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, 
15 tako mora biti povzdignjen Sin človekov, 

da bi vsak, kdor vanj veruje, 
imel večno življenje. 

16 Bog je namreč svet tako ljubil, 
da je dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, 
ampak imel večno življenje. 

"Bog namreč ni poslal Sina na svet, 
da bi svet obsodil, 
marveč, da bi svet po njem zveličal. 

15. september 
Žalostna Mati božja 

Obvezni god 

Berilo: IZ POKORŠČINE IZVIRA ŽIVLJENJE 
Hebr 5, 7—9. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
7 Kristus 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. 
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'Ko je dosegel popolnost, 
je postal za vse, kateri so mu poslušni, 
začetnik večnega zveličanja. 

PSALM 30 (2—3a. 3bc—4. 5—6. 15—16. 20) 

O d p e v : Gospod, reši me v svoji milosrčnosti! 

K tebi, Gospod, se zatekam: 
naj ne bom osramočen vekomaj; 
v svoji pravičnosti me osvobodi, 
nagni k meni svoje uho! Odpev. 

Bodi mi zavetna skala, 
utrjen grad, da me rešiš! 
Ti si moja skala in moj grad; 
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Odpev. 

Izvlekel me boš iz nastavljene zanke; 
zakaj ti si moje zavetje. 
V tvoje roke izročam svojega duha: 
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog. Odpev. 

Jaz pa zaupam v tebe, Gospod; 
pravim: »Ti si moj Bog; 
v tvoji roki je moja usoda: 
otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev«. Odpev. 
Kako velika je tvoja dobrota, Gospod, 
ki si jo prihranil njim, iki se te boje, 
ki jo skazuješ njim, ki se k tebi zatekajo, 
vpričo vsega ljudstva! Odpev. 

Lahko beremo ali pojemo tudi pesem slednico: 

Mati žalostna je stala, 
zraven križa se jokala, 
ko na njem je visel Sin. 

V grenko žalost zatopljena 
je nje duša prebodena 
z mečem silnih bolečin. 

O, kaj žalosti prestati 
morala je sveta Mati, 
ktere Sin je rešil svet. 

V žalosti vzdihuje bleda, 
ko v trepetu Sina gleda, 
kaj trpi na les razpet. 

Komu potok solz ne lije, 
ko bridkosti zre Marije, 
grenke nad morja bridkost? 

Kdo prisrčno ne žaluje, 
ko to Mater premišljuje, 
njenih boli velikost? 

Vidi Jezusa trpeti, 
grehe ljudstva nase vzeti, 
šibam vdati se voljno. 

V Sina le pogled upira, 
ko ves zapuščen umira, 
k smrti nagne že glavo. 
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Mati, vir ljubezni prave, 
naj občutim te težave 
in s teboj žalujem zdaj. 

Daj, da bo srce se vnelo 
in za Jezusa gorelo 
mi v ljubezni vekomaj. 

Sveta Mati, to te prosim, 
rane Kristusa naj nosim, 
vtisni v moje jih srce! 

Sinu tvojemu so rane 
v odrešenje moje dane, 
tudi mene naj bole. 

Naj s teboj sedaj žalujem, 
Križanega objokujem, 
ko v dolini solz živim. 

S tabo poleg križa stati, 
s tabo združen žalovati 
v bridkem joku hrepenim. 

Prosim, hvaljena Devica, 
ti mi bodi tolažnica, 
daj mi delež bolečin. 

Daj mi, da bom vse življenje 
rad premišljal to trpljenje, 
ko je umiral božji Sin. 

Mene križ naj obtežuje, 
mene s tugo napolnjuje 
sveta kri njegovih ran. 

Ti pa varuj, Mati ljuba, 
da moj del ne bo poguba, 
kadar pride sodni dan. 

Kristus, ko bo treba umreti, 
daj po Materi presveti, 
da skušnjave zmagal bom. 

Ko pa smrt telo mi vzame, 
dušo mojo naj objame 
večne slave rajski dom. 

ALELUJA Aleluja. Srečna je Devica Marija, 
ki je pod Gospodovim križem 
brez smrti zaslužila palmo mučeništva. Aleluja. 

Evangelij: MATI POD SINOVIM KRIŽEM 
Jan 19, 25—27. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
25 Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati 

in sestra njegove matere, Marija Kleopova, 
in Marija Magdalena. 

26 Jezus se ozre na mater 
in na zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, 
ter reče materi: 
»Žena, glej, tvoj sin!« 

"Potem reče učencu: 
»Glej, tvoja mati!« 
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. 
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Ali: 

Evangelij: TVOJO DUŠO BO PRESUNIL MEC BOLEČIN 
Lk 2, 33—35. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
33 Jezusov oče in njegova mati sta se čudila temu, 

kar se je o njem govorilo. 
34 Simeon jih je blagoslovil 

in rekel Mariji, njegovi materi: 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih 

v Izraelu 
in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo, 

35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, 
da se razodenejo misli iz mnogih s rc« 

16. september 

Sv. Kornelij, papež, in Ciprijan, škof, mučenca 
Obvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 211) ali svetim pastirjem (str. 244). 

17. september 

Sv. Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

19. september 

Sv. Januarij , škof in mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 211) ali svetim pastirjem (str. 244). 
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21. september 
SV. MATEJ, APOSTOL IN EVANGELIST 

Praznik 

Berilo: APOSTOLE JE KRISTUS POSTAVIL 
ZA OZNANJEVALCE 

Ef 4, 1—7. 11—13. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
Bratje, 

1 opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: 
živite, kakor se spodobi za poklic, 
v katerega ste poklicani, 

2 v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; 
drug drugega prenašajte v ljubezni 

3 in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; 
4 eno telo in en Duh, 

kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; 
5 en Gospod, ena vera, en krst; 
' e n Bog in Oče vseh, 

ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. 
7 Slehernemu izmed nas pa je bila dana milost 

po meri Kristusovega daru. 
"On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, 

zopet drugi evangelisti 
in zopet drugi pastirji ter učitelji, 

12 da se tako sveti usposobijo za delo službe 
in se zida Kristusovo telo, 

13 dokler vsi ne dospemo do edinosti vere 
in spoznanja božjega Sina, do popolnega moža, 
do mere polne Kristusove starosti. 
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PSALM 18 (2—3. 4—5) 

O d p e v : Po vsej zemlji se razlega njih glas. 

Nebesa razglašajo božje veličastvo 
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. 
En dan sporoča to drugemu dnevu 
in ena noč naznanja to drugi noči. Odpev. 
To ni beseda in niso govori, 
katerih glas bi se ne mogel slišati: 
po vsej zemlji se razlega njih glas 
in do konca sveta njih govorica! Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja. 

Evangelij: MATEJ GRE NA KLIC ZA JEZUSOM 
Mt 9, 9—13. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
'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 njegovim^ učenci. 

11 Ko so to videli farizeji, so govorili njegovim učencem: 
»Zakaj vaš učenik je s cestninarji in grešniki?« 

12K<Tje on to slišal, je dejal: 
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. 

13 Pojdite in se poučite, kaj se pravi: 
.Usmiljenja hočem in ne^ daritve.' 
Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« 
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26. september 
Sv. Kozma in Damijan, mučenca 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

27. september 
Sv. Vincencij Pavelski, duhovnik 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti za misijonarje, ali 
v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za dobrodelnike, predvsem berilo 
1 Kor 1, 26—31 (str. 323). 

28. september 
Sv. Venčeslav, mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

29. september 
SV. MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL, NADANGELI 

Praznik 

Berilo: NEŠTETE MNOŽICE STREŽEJO BOGU 
Dan 7, 9—10. 13—14. 

Berilo iz knjige preroka Danijela. 
9 Opazoval sem: 
tedaj so bili postavljeni prestoli 
in Staroletni se je usedel. 
Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg 
in lasje njegove glave kakor čista volna; 
njegov prestol so bili ognjeni plameni, 
in njegova kolesa goreč ogenj. 

"Ognjena reka je tekla in se izlivala iz njega. 
Tisočkrat tisoči so mu stregli, 
deset tisočkrat deset tisoči so stali pred njim. 
Sodni dvor je sedel in knjige so se odprle. 
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13 Gledal sem v nočnih videnjih. 
Glej, na oblakih neba je prišel Sin človekov; 
dospel je do Staroletnega, in privedli so ga predenj. 

14 Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo, 
in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. 
Njegova oblast je večna, neminljiva oblast 
in njegovo kraljestvo neuničljivo. 

Ali: 

Berilo: BOJ ANGELOV ZOPER BOŽJE SOVRAŽNIKE 
Raz 12, 7—12a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
7 V nebesih je nastala vojska: 

Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja; 
tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli, 

8 a niso zmogli 
in tudi ni bilo v nebesih več mesta zanje. 

9 In pahnjen je bil veliki zmaj, stara kača, 
ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje ves svet; 
pahnjen je bil na zemljo 
in njegovi angeli so bili pahnjeni z njim. 

10 Slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: 
»Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje 
našega Boga in oblast njegovega Kristusa, 
zakaj pahnjen je bil tožnik naših bratov, 
ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. 

11 Oni so ga premagali z Jagnjetovo krvjo 
in z besedo svojega pričevanja 
in niso ljubili svojega življenja do smrti. 

12 Zato se radujte, nebesa, in vi, ki prebivate v njih.« 
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PSALM 137 (1—2a. 2bc—3. 4—5) 
O d p e v : Gospod, vpričo angelov ti bom prepeval. 

Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, 
ker si slišal besede mojih ust; 
vpričo angelov ti bom prepeval, 
se priklanjal v tvojem svetem templju. Odpev. 
Slavil bom tvoje ime 
zaradi tvoje dobrote in resnice. 
Ko sem te klical, si me uslišal, 
pomnožil si moč v moji duši. Odpev. 
Slavili te bodo vsi kralji na zemlji, 
ko bodo slišali besede tvojih ust, 
in opevali bodo Gospodova pota: 
res, velika je Gospodova slava. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Slavite Gospoda vsi njegovi angeli, 
njegovi služabniki, ki spolnjujete njegovo voljo. Aleluja. 

Evangelij: VIDELI BOSTE BOŽJE ANGELE 
Jan 1, 47—51. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
47 Ko Jezus vidi, da prihaja k njemu Natanael, reče o njem: 

»Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.« 
48 Natanael ga vpraša: 

»Od kod me poznaš?« 
Jezus mu odgovori: 
»Preden te je Filip poklical, 
ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl.« 

49 Natanael mu pravi: 
»Učenik, ti si božji Sin, ti si Izraelov kralj.« 

"Jezus mu odgovori: 
»Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, 

veruješ? 
Še kaj večjega ko to boš videl.« 

51 In reče mu: 
»Resnično, resnično, povem vam: 
Videli boste nebo odprto 
in božje angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim.« 
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30. september 

Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj 
Obvezni god 

Skupna berila v čast cerkvenim učiteljem (str. 276) ali v čast svetim 
pastirjem (str. 244); berilo lahko tudi naslednje: 

Berilo: VSE BOŽJE PISMO JE KORISTNO ZA POUK 
2 Tim 3, 14—17. 

Berilo iz drugega pisma apostolov Pavla Timoteju. 

Preljubi, 
14 ostani pri tem, kar si se naučil 

in si verno sprejel, 
ker veš, od koga si se naučil, 

"in ker od detinstva poznaš sveto pismo, 
ki ti more dati modrost zazveličanje 
po veri v Jezusa Kristusa. 

"Vse od Boga navdihnjeno pismo 
je tudi koristno za pouk, za prepričevanje, 
za pobol j sevanje in za vzgojo v pravičnosti, 

17 da bi bil božji človek popoln, 
za vsako dobro delo pripraven. 



OKTOBER 

1. oktober 

Sv. Terezija Deteta Jezusa, devica 
Obvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali svetnicam (str. 302), zlasti tista 
za redovnike; lahko tudi evangelij Mt 18, 1—4 (str. 337), berilo pa naslednje: 

Berilo: NAPELJEM K NJEMU MIR KAKOR REKO 
Iz 66, 10—14c. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
10 Veselite se z Jeruzalemom! 

Radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite! 
Vriskajte od veselja z njim 
vsi, ki žalujete nad njim! 

11 Da se nasesate in nasitite 
na prsih njegovih tolažb, 
da se nasrkate in se okrepite 
od polnosti njegovega bogastva. 

12 Zakaj tako govori Gospod: 
Glej, napeljem k njemu mir kakor reko, 
in kakor preplavljajoč potok veličastvo narodov. 
Njegove dojenčke bodo nosili na ramah 
in na kolenih ljubkovali. 

13 Kakor dečka, ki ga tolaži njegova mati. 
tako vas bom jaz tolažil. 
V Jeruzalemu boste potolaženi. 

14 Ko boste to videli, se bo razveselilo vaše srce 
in vaše telo vzcvetelo kakor nežna trava. 
Tako bo Gospodova roka očitna na njegovih služabnikih. 
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2. oktober 

Sv. angeli varuhi 
Obvezni god 

Berilo: BOŽJI ANGEL VODI LJUDI V DOMOVINO 
2 Mojz 23, 20—23. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 

To govori Gospod: 
20 Glej, angela pošiljam pred teboj, da te obvaruje na potu 

in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil. 
21 Pazi nanj in poslušaj njegov glas; ne upiraj se mu, 

kajti ne bo odpustil vaše krivde, 
ker je moje ime v njem. 

22 Če boš pa rad poslušal njegov glas 
in storil vse, kar porečem, 
bom sovražnik tvojih sovražnikov 
in nasprotnik tvojih nasprotnikov. 

23 Kajti moj angel poj de pred teboj 
in te privede k Amorejcem, Hetejcem, Ferezejcem, 
Kanaancem, Hevejcem in Jebusejcem, ki jih bom iztrebil. 

PSALM 90 (1—2. 3—4. 5—6. 10—11) 

O d p e v : Angelom je zapovedal, naj me varujejo. 

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. 

Ni se ti bati nočne strahote, 
ne puščice, ki prileti podnevi, 
ne kuge, ki se plazi v temi, 
ne pogube, iki razsaja opoldne. Odpev. [> 
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Nesreča te ne zadene, 
nadloga se tvoji hiši ne približa; 
zakaj svojim angelom je zate zapovedal, 
naj te varujejo na vseh tvojih potih. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Slavite Gospoda vsi njegovi angeli, 
njegovi služabniki, ki spolnjujete njegovo voljo. Aleluja. 

Evangelij: NAŠI ANGELI SO DELEŽNI BOŽJEGA 
GLEDANJA 

Mt 18, 1—5. 10. 
Iz svetega evangelija po Mateju. 

1V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: 
»Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« 

2 Jezus je poklical otroka, 
ga postavil v sredo mednje in rekel: 

3 »Resnično, povem vam: Ako se ne spreobrnete 
in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško 

kraljestvo. 
4 Kdor se torej poniža kakor ta otrok, 

tisti je največji v nebeškem kraljestvu. 
5 In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, 
mene sprejme. 

10 Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; 
zakaj povem vam, da njih angeli v nebesih 
vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.« 
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4. oktober 

Sv. Frančišek Asiški 
Obvezni god 

Berilo: S KRISTUSOM JE MENI SVET KRIŽAN 
IN JAZ SVETU 

Gal 6, 14—18. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. 

Bratje, 
14 meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, 

razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
s katerim je meni svet križan in jaz svetu. 

"Zakaj v Jezusu Kristusu niti obreza 
niti neobreza nič ne velja, 
ampak nova stvar. 

16 In kateri koli se bodo po tem pravilu ravnali, 
mir in usmiljenje nad njimi 
in nad božjim Izraelom. 

"V prihodnje mi nihče ne delaj težav; 
zakaj jaz nosim znake Gospoda Jezusa na svojem telesu. 

18 Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa 
z vašim duhom, bratje! Amen. 

Evangelij Mt 11, 25—30 (str. 336); lahko pa vsa berila v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike. 

6. oktober 

Sv. Bruno, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike. 
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7. oktober 

Rožnovenska Mati božja 
Obvezni god 

Skupna berila v Čast Devici Mariji (str. 195), predvsem evangelij 
Lk 1, 26—38 (str. 214). 

9. oktober 

Sv. Dionizij, škof, in tovariši, mučenci 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221). 

Sv. Janez Leonardi, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za dobrodelnike. 

12. oktober 

Sv. Maksimilijan, škof 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244). 

14. oktober 

Sv. Kalist, papež in mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za papeža. 

15. oktober 

Sv. Terezija Velika, devica 
Obvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali v čast svetnicam (str. 302), 
zlasti tista za redovnike; berilo lahko tudi naslednje: 
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Berilo: DUH PROSI ZA NAS Z NEIZREKLJIVIMI ZDIHI 
Rimlj 8, 22—27. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
22 vemo, da doslej vse stvarstvo skupno zdihuje 

in trpi v porodnih bolečinah. 
23 Pa ne le ono, 

ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; 
tudi mi sami pri sebi zdihujemo, 
ko čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa. 

24 Za to upanje smo bili namreč rešeni. 
Upanje, ki se vidi, pa ni upanje. 
Kajti kar kdo vidi, čemu bi to še upal? 

25 Ce pa upamo, česar ne vidimo, 
pričakujemo v potrpežljivosti. 

26 Prav tako pa tudi Duh podpira našo slabotnost; 
kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo, 
marveč sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi zdihi. 

27 On, ki preiskuje srca, pa ve, kaj je namen Duha, 
ker po božji volji prosi za svete. 

16. oktober 

Sv. Hedvika, redovnica 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

Sv. Marjeta Marija Alacoque, devica 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali v čast svetnicam (str. 302), zlasti 
tista za redovnike, predvsem berilo Ef 3, 14—19 (str. 326). 

10 
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17. oktober 

Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec 
Obvezni god 

Berilo: NAŠA DOMOVINA JE V NEBESIH 
Flp 3, 17—21; 4, 1. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipi j anom. 
"Posnemajte mene, bratje, 

in glejte na tiste, ki tako živijo, 
kakor imate zgled v nas. 

18 Zakaj mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, 
zdaj pa celo joka je pravim, 
živijo kot sovražniki Kristusovega križa: 
njih konec je pogubljenje, 

19 njih bog trebuh in slava v njih osramočen ju; 
oni mislijo posvetno. 

20 Naša domovina pa je v nebesih 
od koder tudi pričakujemo Zveličarja, 
Gospoda Jezusa Kristusa. 

21Z močjo, s katero si more podvreči vse, 
bo preobrazil naše borno telo, 
da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. 

1 Zatorej, moji ljubi, dragi bratje, 
moje veselje in moja krona, 
tako stojte v Gospodu, preljubi! 

Evangelij Jan 12, 24—26 (str. 241); lahko pa vsa berila v čast mučencem 
(str. 221) ali v čast svetim pastirjem (str. 244). 
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18. oktober 

SV. LUKA, EVANGELIST 
Praznik 

Berilo: LUKA JE BIL PAVLOV SODELAVEC 
2 Tim 4, 9—17a. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 

Preljubi, 
9 Dema me je zapustil, ker je vzljubil ta svet, 

in je odšel v Solun, 
"Krescent v Galijo, Tit v Dalmacijo. 
"Edini Luka je pri meni. 

Vzemi Marka in ga pripelji s seboj, 
kajti zelo mi je koristen za službo. 

12Tihika pa sem poslal v Efez. 

"Kadar prideš, prinesi plašč, ki sem ga pustil 
v Troadi pri Karpu, in knjige, zlasti pergamente. 

"Kovač Aleksander mi je storil veliko hudega; 
Gospod mu bo povrnil po njegovih delih. 

15 Tudi ti se ga varuj; silno se upira našim naukom. 
16 Ko sem se prvikrat zagovarjal, 

mi ni nihče prišel na pomoč, ampak so me vsi zapustili. 
Naj se jim to ne šteje v zlo. 

"Gospod pa mi je pomagal in dal moč, 
da bi se po meni dopolnilo oznanjevanje 
in bi ga slišali vsi narodi. 

PSALM 144 (10—11. 12—13ab. 17—18) 

O d p e v : Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva. 

Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, 
tvoji sveti naj te slavijo; 
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, 
naj govorijo o tvoji moči, Odpev. [> 

10* 
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da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč 
in slavo tvojega sijajnega kraljestva. 
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, 
tvoje gospostvo je za vse rodove. Odpev. 

Gospod je pravičen na vseh svojih potih 
in dober v vseh svojih delih; 
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, 
vsem, ki ga kličejo iskreno. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Jaz sem vas izvolil izmed sveta, 
da poj dete in obrodite sad in vaš sad ostane, 
govori Gospod. Aleluja. 

Evangelij: ŽETEV JE VELIKA, DELAVCEV PA MALO 
Lk 10, 1—9. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
1 Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset 

in jih poslal pred seboj po dva in dva 
v vsako mesto in kraj , kamor je hotel sam priti. 

2 Govoril j im je: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo; 
prosite torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev na svojo žetev. 

3 Pojdite: glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 
4 Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala 

in nikogar na potu ne pozdravljajte. 
5 V katero koli hišo pridete, recite najprej: 

,Mir tej hiši!' 
6 In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; 

če pa ne, se povrne k vam. 
7 V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; 

zakaj delavec je vreden svojega plačila. 

Ne prehajajte iz hiše v hišo. 
8 In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, 

jejte, kar se pred vas postavi; 
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9 ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: 
»Približalo se vam je božje kraljestvo.'« 

19. oktober 

Sv. Izak Jogues, duhovnik, in drugi kanadski mučenci 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

Sv. Pavel od Križa, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), predvsem berilo 1 Kor 1, 
18—25 (str. 259), ali skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista 
za redovnike. 

21. oktober 

Sv. Uršula, devica in mučenka 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 211) ali v čast devicam (str. 292). 

23. oktober 

Sv. Janez Kapistran, duhovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 

24. oktober 

Sv. Anton Marija Claret, škof 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje. 
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28. oktober 
SV. SIMON IN JUDA TADEJ, APOSTOLA 

Praznik 

Berilo: APOSTOLI SO TEMELJ CERKVE 
Ef 2, 19—22. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
Bratje, 

"niste več tujci in priseljenci, 
ampak sodržavljani svetih in božji domačini, 

10 zidani na temelju apostolov in prerokov. 
Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, 

21 na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj 
v Gospodu, 

22 v katerega se tudi vi vzidavate 
za božje bivališče v Duhu. 

PSALM 18 (2—3. 4—5) 

O d p e v : Po vsej zemlji se razlega njih glas. 

Nebesa razglašajo božje veličastvo 
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. 
En dan sporoča to drugemu dnevu 
in ena noč naznanja to drugi noči. Odpev. 

To ni beseda in niso govori, 
katerih glas bi se ne mogel slišati: 
po vsej zemlji se razlega njih glas 
in do konca sveta njih govorica! Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja. 
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Evangelij: JEZUS IZBERE DVANAJST APOSTOLOV 
Lk 6, 12—16. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
12 V teh dneh je šel Jezus na goro molit 

in je noč prečul v molitvi k Bogu. 
13 Ko se je zdanilo, je poklical svoje učence 

in si jih je izmed njih izbral dvanajst, 
katere je imenoval tudi apostole: 

14 Simona, ki ga je imenoval tudi Petra, 
njegovega brata Andreja, 
Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, 

"Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, 
Simona, s priimkom Gorečnik, 

"Juda, Jakobovega brata, 
in Juda Iškarijota, ki je postal izdajalec. 

V mašah po želji v čast enemu ali vsem apostolom beremo ista berila. 
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1. november 
VSI SVETI 
Slovesni praznik 

Prvo berilo: SVETIH JE NAD VSAKO ŠTEVILO 
Raz 7, 2—4. 9—14. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
2 Jaz, Janez, sem videl drugega angela, 

ki se je dvigal od sončnega vzhoda 
in je imel pečat živega Boga; 
zaklical je z močnim glasom štirim angelom, 
katerim je bilo dano škodovati zemlji in morju: 

3 »Ne škodujte zemlji ne morju ne drevju, 
dokler ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njih 

čelih.« 
4 In slišal sem število zaznamovanih: 

sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih 
iz vseh rodov Izraelovih otrok. 

'Zatem sem videl veliko množico, 
ki je nihče ni mogel prešteti, 
iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; 
stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, 
oblečeni v bela oblačila s palmami v rokah. 

10 Klicali so z močnim glasom: 
»Zveličanje našemu Bogu, ki sedi na prestolu, 
in Jagnjetu!« 

11 Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin 
in štirih živih bitij 
in so padli pred prestolom na svoje obličje 
ter molili Boga: 
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12 »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala 
in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen.« 

13 In rekel mi je eden izmed starešin: 
»Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, 
kdo so in od kod so prišli?« 

14 In odgovoril sem mu: 
»Moj Gospod, ti veš.« 
Rekel mi je: 
»To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti 
ter so oprali svoja oblačila 
in jih očistili zJagnjetovo krvjo.« 

PSALM 23 (1—2. 3 ^ a b . 5—6) 
0 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. 

Drugo berilo: SVETI GLEDAJO BOGA, KAKRŠEN JE 
1 Jan 3, 1—3. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

1 poglejte, kakšno ljubezen nam je skazal Oče, 
da se imenujemo in smo božji otroci. 
Zaradi tega nas svet ne pozna, 
ker njega ni spoznal. 

2 Preljubi! 
Zdaj smo božji otroci in se še ni pokazalo, kaj bomo. [> 
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Vemo, da bomo njemu podobni, ko se prikaže, 
ker ga bomo gledali, kakršen je. 

3 Vsakdo, ki ima to upanje vanj, 
se očiščuje, kakor je on čist. 

Aleluja. Pridite k meni vsi, iki se trudite in ste obteženi,' 
in jaz vas bom poživil, govori Gospod. Aleluja. 

Evangelij: VELIKO JE PLAČILO V NEBESIH 
Mt 5, 1—12a. 

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. 

7 Blagor usmiljenim, 
zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. 

8 Blagor čistim v srcu, 
zakaj ti bodo Boga gledali. 

9 Blagor miroljubnim, 
zakaj ti bodo božji otroci. 

"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. 
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2. november 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 
Slovesni praznik 

Vsa berila izberemo iz pogrebnega obrednika. 

3. november 

Sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), predvsem berilo 1 Kor 9, 
16—19. 22—23 (str. 260) in evangelij Mt 28, 16—20 (str. 269). 

Sv. Just, mučenec 
V Sloveniji: neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221), predvsem evangelij Jan 12, 24—26 
(str. 241). 

Sv. Martin Porres, redovnik 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

4. november 

Sv. Karel Boromejski, škof 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244). 

9. november 

POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 
Praznik 

Skupna berila za posvetitev cerkve (str. 179). 
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10. november 
Sv. Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža, 
ali v čast cerkvenim učiteljem (str. 276). 

11. november 
Sv. Martin, škof 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast svetnikom 
(str. 302), zlasti tista za redovnike; evangelij pa lahko Mt 25, 31—40 
(str. 341), za dobrodelnike. 

12. november 
Sv. Jozafat, škof in mučenec 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mucencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244). 

13. november 
Sv. Stanislav Kostka, redovnik 

V Sloveniji: neobvezni god 

Berilo: STAROST SE NE MERI PO ŠTEVILU LET 
Modr 4, 7—15. 

Berilo iz knjige Modrosti. 
7 Pravični bo našel pokoj, četudi prezgodaj umrje. 
8 Starost je častitljiva, ne zato, ker dolgo traja, 

tudi se ne meri po številu let, 
'marveč razumnost ima pri ljudeh vrednost sivih las 

in brezmadežno življenje odtehta visoko starost. 
10 Ker je bil Bogu všeč, je bil od njega ljubljen 

in, ker je živel med grešniki, je bil vzet. 
11 Vzet je bil, da ne bi hudobija popačila njegovega mišljenja 

ali zvijača zapeljala njegove duše; 
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12 zakaj slepilo pregrehe zatemni dobro, 
in omama slasti pokvari nedolžno srce. 

13 Ker je dosegel popolnost, 
je v kratkem času izpolnil dolga leta; 

14 zakaj všeč je bila Gospodu njegova duša, 
zato ga je hitro vzel iz srede hudobije. 
Ljudje so to videli in niso razumeli 
in tudi na to niso pomislili: 

15 milost in usmiljenje je pri božjih izvoljenih 
in pomoč pri njegovih svetih. 

PSALM 14 (2—3ab. 3 c-A. 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 (Aleluja) Blagor čistim v srcu, 
zakaj ti bodo Boga gledali. (Aleluja) 

Evangelij: MALI RAZUMEVAJO BOŽJE RAZODETJE 
Lk 10, 21—24. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

Tisti čas je rekel Jezus: 
21 »Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, 

da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim. 
22 Da, Oče, zakaj tako ti J£,bilo všeč. t> 
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Vse mi je izročil moj Oče 
in nihče ne ve, kdo je Sin, razen Očeta; 
in kdo je Oče, razen Sina in tistega, komur hoče Sin 

razodeti.« 
' Posebej se je obrnil k učencem in rekel: 
»Srečne oči, katere vidijo, kar y t vidite! 
Povem vam, da so mnogi preroki in kralji želeli videti, 
kar vi vidite, pa niso videli; 
in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali.« 

Lahko tudi skupna berila v čast svetnikom (str. 302). 

15. november 

Sv. Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

16. november 

Sv. Marjeta Škotska 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za dobrodelnike. 

Sv. Jedrt, devica 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast devicam (str. 292) ali v čast svetnicam (str. 302), zlasti 
tista za redovnike, predvsem berilo Ef 3, 14—19 (str. 326). 

17. november 

Sv. Elizabeta Ogrska, redovnica 
Obvezni god 

Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za dobrodelnike 
ali redovnike. 
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18. november 

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 
Neobvezni god 

Berilo: PAVEL PRIDE V RIM 
Aipd 28, 11—16. 30—31. 

Berilo iz Apostolskih del. 
11 Po treh mesecih smo se odpeljali na aleksandrijski ladji, 

ki je prezimila na otoku Malti 
in je nosila znamenje Dioskurov. 

12 Ko smo se pripeljali v Sirakuze, smo ostali tri dni. 
"Od tam smo jadrali ob obrežju in prišli v Regij (Reggio). 

Ko je naslednji dan zapihal jug, 
smo drugi dan prišli v Puteole (Puzzuoli). 

14 Tam smo našli brate, ki so nas prosili, 
naj ostanemo pri njih sedem dni. 
Tako smo prišli v Rim. 

15 Ko so bratje slišali o nas, so nam od tam prišli naproti 
do Apijevega trga in do Treh tabern. 
Ko jih je Pavel ugledal, je zahvalil Boga in se osrčil. 

16 Ko smo prišli v Rim, 
je bilo Pavlu dovoljeno stanovati zasebno, 
z vojakom, ki ga je stražil. 

30 Celi dve leti je ostal v najetem stanovanju 
in je sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. 

31 Oznanjal je božje kraljestvo 
in učil o Gospodu Jezusu Kristusu 
z vso srčnostjo in brez ovire. 

PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4. 5—6) 

O d p e v : Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost. 

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

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

ALELUJA Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja. 

Evangelij: JEZUS UTRDI PETROVO ZAUPANJE 
Mt 14, 22—33. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
22 Ko se je množica nasitila, je Jezus velel učencem, 

naj stopijo v čoln in se peljejo pred njim na drugo stran; 
medtem bi on razpustil množice. 

23 Ko jih je razpustil, je šel na goro, 
da bi na samem molil, 
in ko se je zvečerilo, je bil sam ondi. 

24 Čoln pa je bil že več tečajev daleč od brega; 
premetavali so ga valovi, kajti veter je bil nasproten. 

25 Ob četrti nočni straži pa je šel k njim peš po morju. 
26 Ko so ga učenci videli hoditi po morju, 

so se prestrašili in rekli: 
»Prikazen je!« In so od strahu zavpili. 

27 Ali Jezus jih je takoj ogovoril: 
»Bodite brez skrbi, jaz sem; nê  bojte se!« 

28 Oglasil pa se mu je Peter in rekel: 
»Gospod, če si ti, mi reci, naj grem k tebi po vodi.« 

29 »Pridi!« mu je rekel. 
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Peter je stopil iz čolna in šel po vodi ter dospel do Jezusa. 
30 Ko je pa videl silni veter, se je zbal; 

začel se je potapljati in je zavpil: 
»Gospod, reši me!« 

31 Takoj pa je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel: 
»Malovernež, zakaj si dvomil?« 

32 In stopila sta v čoln in veter je nehal. 
33 Ti, ki so bili v čolnu, 

pa so pristopili, padli preden j in rekli: 
»Resnično si božji Sin!« 

21. november 
Darovanje Device Marije 

Obvezni god 
Skupna berila v čast Devici Mariji (str. 195). 

22. november 
Sv. Cecilija, devica in mučenka 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast devicam (str. 292). 

23. november 

Sv. Klemen, papež in mučenec 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244), zlasti tista za papeža. 

Sv. Kolumban, opat 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje, 
ali v čast svetnikom (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

u 
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25. november 
Sv. Katarina, devica in mučenka 

V Sloveniji: neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast devicam (str. 292). 

30. november 
SV. ANDREJ, APOSTOL 

Praznik 

Berilo: VERA JE IZ OZNANJEVANJA 
Rimlj 10, 9—18. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 
9 Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, 
in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, 
boš zveličan. 

10 S srcem se namreč veruje za opravičenje, 
z usti pa se priznava za zveličanje. 

11 Kajti pismo pravi: 
»Nobeden, kateri vanj veruje, ne bo osramočen.« 

12 Ni namreč razločka med Judom in Grkom, 
isti je Gospod vseh, bogat za vse, kateri ga kličejo. 

13 Kajti »vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, 
bo zveličan.« 

"Kako naj ga vendar kličejo, v kogar niso verovali? 
Kako pa naj verujejo v tistega, o komer niso slišali? 
In kako naj slišijo brez oznanjevalca? 

15 In kako naj oznanjajo, če niso poslani? 
Kakor je pisano: 
»Kako lepe so noge oznanjujočih mir, oznanjujočih dobro!« 

16 Toda evangeliju niso bili vsi poslušni. 
Izaija namreč pravi: 
»Gospod, kdo je veroval našemu oznanilu?« 
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"Torej je vera iz oznanila, 
oznanilo pa po Kristusovi besedi. 

"Vprašam pa: 
»Niso mar slišali?« O pač! 
»Po vsej zemlji se je razlegel njih glas 
in do koncev sveta njih besede.« 

PSALM 18 (2—3. 4—5) 

O d p e v : Po vsej zemlji se razlega njih glas. 

Nebesa razglašajo božje veličastvo 
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. 
En dan sporoča to drugemu dnevu 
in ena noč naznanja to drugi noči. Odpev. 

To ni beseda in niso govori, 
katerih glas bi se ne mogel slišati: 
po vsej zemlji se razlega njih glas 
in do konca sveta njih govorica! Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Hodita za menoj, govori Gospod, 
in napravil vaju bom za ribiča ljudi. Aleluja. 

Evangelij: JEZUSOVI PRVI UČENCI VSE ZAPUSTIJO 
Mt 4, 18—22. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
18 Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, 

je zagledal dva brata, 
Simona, z imenom Peter, 
in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; 
bila sta namreč ribiča. 

"Reče jima: 
»Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« 

20 Takoj sta popustila mreže in šla za njim. t> 

n* 
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Ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: 
Jakoba, Zebedejevega sina, 
in njegovega brata Janeza, 
ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, 
in ju je poklical. 
Ta dva sta takoj zapustila čoln in očeta 
in sta šla za njim. 
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3. december 
Sv. Frančišek Ksaver, duhovnik 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za misijonarje, 
predvsem berilo 1 Kor 9, 16—19. 22—23 (str. 260) in evangelij Mr 16, 15—20 
(str. 270). 

4. december 
Sv. Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276), predvsem berilo 2 Tim 1, 13—14; 2, 1—3 (str. 287). 

Sv. Barbara, devica in mučenka 
V Sloveniji: obvezni god 

Skupna berila v čast mučencem (str.221) ali v čast devicam (str. 292). 

6. december 
Sv. Nikolaj, škof 

V Sloveniji: obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244). 

7. december 
Sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 
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8. december 
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

Slovesni praznik 

Prvo berilo: SOVRAŠTVO BOM NAREDIL MED TVOJIM 
ZARODOM IN ZARODOM ŽENE 

1 Mojz 3, 9—15. 20. 

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.« 

"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, 
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.« 

20 Adam je imenoval svojo ženo Evo, 
ker je postala mati vseh živih. 
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PSALM 97 (1. 2—3ab. 3cd—4) 
O d p e v : Poj te 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. 

Drugo berilo: BOG NAS JE IZVOLIL V KRISTUSU 
PRED STVARJENJEM 

Ef 1, 3—6. 11—12. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
3 Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, 

ki nas je v Kristusu blagoslovil 
z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes. 

4 Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, 
da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. 

5 V ljubezni nas je naprej odločil, 
naj bomo po sklepu njegove volje 
zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu 

6 in naj slavimo veličastvo njegove milosti, 
s katero nas je oblagodaril v Ljubljenem. 

11 V njem smo postali tudi dediči, 
naprej določeni po načrtu njega, 
ki vse vrši po odločitvi svoje volje, 

12 da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva, 
kateri smo že prej upali v Kristusa. 

Aleluja. Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, 
blagoslovljena si med ženami. Aleluja. 
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Evangelij: ZDRAVA, MILOSTI POLNA, GOSPOD JE 
S TEBOJ 

Lk 1, 26—38. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
26 Tisti čas je bil angel Gabrijel od Boga poslan 

v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, 
" k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, 

iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 
28 Ko je prišel k njej, je rekel: 

»Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 
29 Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, 

kaj naj pomeni ta pozdrav. 
30 Angel ji je rekel: 

»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 
31 Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 
32 Ta bo velik in Sin Najvišjega; 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, 
33 kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
34 Marija pa je rekla angelu: 

»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« 
35 Angel ji je odgovoril: 

»Sveti Duh bo prišel nadte 
in moč Najvišjega te bo obsenčila, 
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, božji Sin. 

36 In glej, tvoja sorodnica Elizabeta 
je tudi spočela sina v svoji starosti; 
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; 

37 zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« 
38 Marija je rekla: 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« 
In angel je šel od nje. 
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11. december 
Sv. Damaz I., papež 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža. 

12. december 
Sv. Ivana Frančiška de Chantal, redovnica 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetnicam (str. 302), zlasti tista za redovnike. 

13. december 
Sv. Lucija, devica in mučenka 

Obvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast devicam (str. 292). 

14. december 
Sv. Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj 

Obvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276), predvsem berilo 1 Kor 2, 1—lOa (str. 284). 

21. december 

Sv. Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj 
Neobvezni god 

Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244) ali v čast cerkvenim 
učiteljem (str. 276). 

23. december 
Sv. Janez Kanci j , duhovnik 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast sv. pastirjem (str. 244), zlasti tista za dobrodelnike. 
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26. december 

SV. ŠTEFAN, PRVI MUCENEC 
Praznik 

Berilo: VIDIM NEBESA ODPRTA 
Apd 6, 8—10; 7, 54—60. 

Berilo iz Apostolskih del. 
8 Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, 

delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. 
'Vstali pa so nekateri iz shodnice Libertincev, 

Cirenejcev in Aleksandrijcev, 
in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije, 
in so se prerekali s Štefanom, 

10 pa se niso mogli ustavljati modrosti in duhu, 
s katerim je govoril. 

54 Ko so to slišali, so se togotili v svojih srcih 
in z zobmi škripali zoper njega. 

55 On, ki je bil poln Svetega Duha, 
pa je uprl pogled v nebo, videl božje veličastvo 
in Jezusa, stoječega na božji desnici, in je rekel: 

56 »Glejte, vidim nebesa odprta 
in Sina človekovega, stoječega na božji desnici.« 

"Tedaj so zavpili z močnim glasom, 
si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj; 

58 in vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. 
Priče pa so odložile svoja oblačila 
k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel. 

59 In kamnali so Štefana, ko je molil: 
»Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo!« 

60 Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: 
»Gospod, ne prištevaj jim tega greha!« 
In ko je to rekel, je zaspal. 
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PSALM 30 (3cd-^ . 6.7b.8a. 17.21ab) 

O d p e v : Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

Bodi mi zavetna skala, o Bog, 
utrjen grad, da me rešiš! 
Ti si moja skala in moj grad, 
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Odpev. 
V tvoje roke izročam svojega duha: 
rešil me boš. Gospod, zvesti Bog. 
Jaz zaupam v Gospoda. 
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja. Odpev. 
Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem, 
reši me v svoji milosrčnosti! 
Varuješ me z varstvom svojega obličja 
pred zaroto mojih nasprotnikov. Odpev. 

ALELUJA Aleluja. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, 
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. Aleluja. 

Evangelij: BOŽJI DUH BO V VAS GOVORIL 
Mt 10, 17—22. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 

"Varujte se 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. 

19 Kadar 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. 
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27. december 

SV. JANEZ, APOSTOL IN EVANGELIST 
Praznik 

Berilo: OZNANJAMO, KAR SMO VIDELI IN SLIŠALI 
1 Jan 1, 1—4. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

1 kar je bilo od začetka, kar smo slišali, 
kar smo s svojimi očmi videli, 
kar smo gledali in so naše roke otipale, 

2 o Besedi življenja — in Življenje se je razodelo 
in smo videli in spričujemo 
ter vam oznanjamo večno Življenje, 
ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo — 

3 kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam, 
da bi bili tudi vi z nami združeni, 
mi pa smo združeni z Očetom 
in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. 

4 In to vam pišemo, da bi bilo naše veselje popolno. 

PSALM 96 (1—2. 5—6. 11—12) 

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. 
Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek, 
pred gospodarjem vesoljne zemlje. 
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost 
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Odpev. 

Luč vzhaja pravičnemu, 
veselje njim, ki so pravega srca. 
Veselite se, pravični, v Gospodu, 
slavite njegovo sveto ime! Odpev. 
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ALELUJA Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali apostolov slavni zbor. Aleluja. 

Evangelij: JANEZ JE PRED PETROM PRIŠEL H GROBU 
Jan 20, 2—8. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
2 Prvi dan tedna je Marija Magdalena tekla 

in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, 
ki ga je Jezus ljubil, in jima rekla: 
»Gospoda so vzeli iz groba 
in ne vemo, kam so ga položili.« 

3 Peter in oni drugi učenec sta se odpravila in šla h grobu. 
4 Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec Petra prehitel 
in prišel prvi h grobu. 

5 Sklonil se je in videl povoje na tleh — vendar ni vstopil. 
6 Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, 

in je stopil v grob. 
Videl je, da so povoji na tleh, 

7 in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, 
ni ležal med povoji, ampak posebej, 
zvit na drugem mestu. 

* Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, 
ki je prišel prvi h grobu, in je videl in veroval. 
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28. december 

NEDOLŽNI OTROCI, MUČENCI 
Praznik 

Berilo: KRISTUSOVA KRI NAS OČIŠČUJE 
1 Jan 1, 5—10; 2, 1—2. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
5 to je oznanilo, ki smo ga slišali od Jezusa Kristusa 

in ga vam oznanjamo: 
Bog je luč in nobene teme ni v njem. 

6 Ako rečemo, da smo z njim združeni, pa hodimo v temi, 
se lažemo in ne ravnamo po resnici. 

7 Ako pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, 
smo med seboj združeni 
in kri njegovega Sina Jezusa Kristusa 
nas očiščuje vsakega greha. 

8 Ako rečemo, da nimamo greha, 
sami sebe varamo in v nas ni resnice. 

9 Ako svoje grehe priznamo, je zvest in pravičen, 
da nam naše grehe odpusti in nas očisti vse krivičnosti. 

10 Ako rečemo, da nismo grešili, ga postavljamo na laž 
in njegove besede ni v nas. 

1 Otročiči moji, to vam pišem, da bi ne grešili. 
Ako se pa kdo pregreši, imamo zagovornika pri Očetu, 
Jezusa Kristusa, Pravičnega. 

2 On je sprava za naše grehe; 
pa ne samo za naše, marveč tudi za ves svet. 

PSALM 123 (2—3. 4—5. 7b—8) 
O d p e v : Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke. 

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. 
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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. 

ALELUJA Aleluja. Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali mučencev sijajna vojska. Aleluja. 

Evangelij: HEROD UKAŽE POMORITI 
BETLEHEMSKE DEČKE 

Mt 2, 13—18. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
13 Ko so Modri odšli, 

glej, se Gospodov angel prikaže Jožefu v spanju in pravi: 
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt 
in bodi tam, dokler ti ne porečem; 
Herod bo namreč dete iskal, da bi ga pogubil.« 

"Vstal je, vzel dete in njegovo mater še ponoči 
in se umaknil v Egipt; 

15 in bil je tam do Herodove smrti, da se je spolnilo, 
kar je bil povedal Gospod po preroku, ki pravi: 
»Iz Egipta sem poklical svojega sina.« 

16 Ko je tedaj Herod videl, da so ga Modri prevarili, 
se je silno razsrdil; 
in dal je pomoriti v Betlehemu in v vsej njegovi okolici 
vse dečke, dvoletne in mlajše, 
po času, ki ga je bil pozvedel od Modrih. 

17 Takrat se je spolnilo, 
kar je bilo povedano po preroku Jeremiju, ki pravi: 

18 »Glas se je slišal v Rami, jok in velik krik: 
Rahela je jokala po svojih otrocih 
in se ni hotela utolažiti, ker jih ni več.« 
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29. december 
Sv. Tomaž Becket, škof in mučenec 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast mučencem (str. 221) ali v čast svetim pastirjem 
(str. 244). 

31. december 
Sv. Silvester I., papež 

Neobvezni god 
Skupna berila v čast svetim pastirjem (str. 244), zlasti tista za papeža. 



SKUPNA BERILA 
V ČAST SVETNIKOM 



OB POSVETITVI CERKVE 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 
1. Božja hiša in nebeška vrata (1 Mojz 28), str. 180. 
2. Božje oči so odprte nad to hišo (1 Kralj 8), str. 181. 
3. Posvetitev Salomonovega templja (2 Kron 5), str. 182. 
4. Veselje ob posvetitvi oltarja (1 Mkb 4) — za posvetitev oltarja, str. 183 
5. Cerkev je hiša molitve (Iz 56), str. 184. 
6. Tempelj je poln Gospodovega veličastva (Ezek 43), str. 184. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. Bog ne prebiva v zidanih hišah (Apd 7), str. 185. 
2. Božji angel je pri oltarju (Raz 8) — za posvetitev oltarja, str. 186. 
3. Prebivališče Boga med ljudmi (Raz 21), str. 186. 
4. Cerkev je Jagnjetova nevesta (Raz 21), str. 187. 

DRUGO BERILO 

1. Vi ste božja zgradba (1 Kor 3), str. 189. 
2. Božje ljudstvo skladno raste v svet tempelj (Ef 2), str. 190. 
3. Približali ste se mestu živega Boga (Hebr 12), str. 190 
4. Smo živi kamni duhovne božje hiše (1 Pet 2), str. 191. 

EVANGELIJ 

1. Spravi se s svojim bratom in potem daruj (Mt 5), str. 192. 
2. Danes je ta hiša deležna zveličanja (Lk 19), str. 192. 
3. Jezus govori o templju svojega telesa (Jan 2), str. 193. 
4. Ceščenje Boga v duhu in resnici (Jan 4), str. 194. 

12* 



Pri mašah v čast svetnikom lahko beremo berila, ki so za določeno skupino 
svetnikov (mučenci, sveti pastirji itd.), ali pa berila, ki so zbrana v zadnjem 
oddelku v čast svetnikom in svetnicam, kadar to svetujejo pastoralni razlogi. 

(Zaradi lažjega izbiranja pastoralno najprimernejšega odlomka sv. pisma so 
na začetku vsake skupine natisnjeni naslovi vseh beril in evangelijev.) 
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PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. BOŽJA HIŠA IN NEBEŠKA VRATA 
1 Mojz 28, 11—18. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
11 Tiste dni je Jakob dospel 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.« 

"Po ln strahu je dejal: 
»Kako častitljiv je ta kraj! 
To ni nič drugega ko božja hiša in to so nebeška vrata!« 

18 Jakob pa je zjutraj zgodaj vstal, 
ter vzel kamen, ki si ga je bil dejal za podglavje, 
ga postavil za spomenik in izlil nanj olja. 
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2. BOŽJE OCI SO ODPRTE NAD TO HIŠO 
1 Kralj 8, 22—23. 27—30. 

Berilo iz prve knjige kraljev. 

Tiste dni je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora 
stopil pred Gospodov oltar, 
razprostrl roke proti nebu in molil: 
»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. 
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! 

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! 
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! 

Poslušaj prošnjo svojega služabnika 
in svojega ljudstva Izraela, 
kadar bodo molili na tem mestu! 
Poslušaj na mestu, kjer prebivaš, v nebesih, 
poslušaj in odpuščaj!« 
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3. POSVETITEV SALOMONOVEGA TEMPLJA 
2 Kron 5, 6—10. 13—14; 6, 1—2. 

Berilo iz druge kroniške knjige. 
'Tiste dni je kralj Salomon in 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. 

7 Potem so duhovniki prinesli skrinjo Gospodove zaveze 
na njeno mesto v notranji tempeljski prostor, 
v Presveto, pod peruti kerubov. 

8 Keruba sta namreč razprostirala peruti 
nad mestom, kjer je stala skrinja. 
Tako sta keruba pokrivala skrinjo in njena drogova od zgoraj. 

'Drogova sta bila tako dolga, 
da sta se konca drogov pri skrinji videla pred Presvetim; 
dalje zunaj pa se nista videla. 
Ondi sta bila do današnjega dne. 

10 V skrinji ni bilo nič drugega kot obe tabli, 
ki ju je Mojzes ob Horebu položil vanjo, 
ko je Gospod sklenil zavezo z Izraelovimi sinovi 
pri njih izhodu iz Egipta. 

"Trobentači in pevci so hkrati in soglasno 
hvalili in zahvaljevali Gospoda. 
Ko so povzdignili glas s trobentami, 
cimbali in drugimi glasbili 
ter »hvalili Gospoda, ker je dober, 
ker vekomaj traja njegovo usmiljenje,« 
se je tempelj, Gospodova hiša, napolnil z oblakom. 

"Duhovniki zaradi oblaka niso mogli pristopiti, 
da bi opravljali službo. 
Kajti Gospodovo veličastvo je napolnilo božjo hišo. 
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1 Tedaj je dejal Salomon: 

»Gospod je rekel, da bo prebival v temoti. 
2 Sezidal sem ti hišo za stanovanje, 

mesto za tvoje prebivališče na veke.« 

4. VESELJE OB POSVETITVI OLTARJA 
1 Mkb 4, 52—59. (Za posvetitev oltarja) 

Berilo iz prve knjige Makabejcev. 
52 Navsezgodaj petindvajsetega dne v devetem mesecu 

— to je mesec kaslev — 148. leta 
53 so vstali in opravili daritev po postavi 

na novem žgalnem oltarju, ki so ga bili postavili. 
54 Ob istem času in na isti dan, ko so ga pogani oskrunili, 

je bil posvečen s pesmimi, citrami, plunkami in cimbali. 
55 Vse ljudstvo je padlo na obraz; 

molili so in slavili nebesa, ki so jim naklonila srečo. 
56 Osem dni so obhajali posvetitev oltarja, 

z veseljem prinašali žgalne daritve 
ter darovali mirovne in hvalne daritve. 

"Tempeljsko pročelje so okrasili z zlatimi venci in ščitki, 
obnovili vrata in sobe in napravili v njih vrata. 

58 Bilo je torej zelo veliko veselje med ljudstvom, 
ker so odpravili sramoto poganov. 

59 Juda in njegovi bratje in vsa izraelska občina so sklenili, 
da se obhajajo dnevi posvetitve oltarja v svojem času 
leto za leto osem dni od petindvajsetega dneva 
meseca kasleva z radostjo in veseljem. 
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5. CERKEV JE HIŠA MOLITVE 
Iz 56, 1. 6—7. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1 Tako govori Gospod: 

Pazite na pravico, ravnajte pravično, 
kajti blizu je prihod mojega zveličan j a, 
in moja pravičnost, da se razodene. 

6 Tujce, ki se pridružijo Gospodu, da bi mu služili, 
ljubili Gospodovo ime in bili njegovi hlapci, 
vse ki držijo soboto in je ne skrunijo 
in se držijo moje zaveze: 

7 te pripeljem k svoji sveti gori 
in jih razveselim v svoji hiši molitve; 
njihove žgalne in klavne daritve bodo všečne 
na mojem oltarju: 
Moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. 

6. TEMPELJ JE POLN GOSPODOVEGA VELICASTVA 
Ezek 43, 1—2. 4—7a. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 

'Angel me je peljal k vratom, ki so gledala proti vzhodu. 
2 In glej, veličastvo Izraelovega Boga je prišlo od vzhoda. 

Njegovo šumenje je bilo kakor šumenje velikih voda, 
zemlja je žarela od njegovega veličastva. 

4 Padel sem na obraz. 
Gospodovo veličastvo pa je vstopilo pri vzhodnih vratih 

v tempelj. 
5 Duh me je vzdignil in me pripeljal na notranji dvor. 

Glej, tempelj je bil napolnjen z Gospodovim veličastvom. 
6 Slišal sem, kako je nekdo iz templja govoril z menoj, 

medtem ko je mož še vedno stal poleg mene. 
7 Rekel mi je: 
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»Sin človekov, to je prostor za moj prestol, 
kraj za stopala mojih nog, 
kjer bom vekomaj prebival med Izraelovimi sinovi.« 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. BOG NE PREBIVA V ZIDANIH HIŠAH 
Apd 7, 44—50. 

Berilo iz Apostolskih del. 
Tiste dni je Štefan govoril ljudstvu, starešinam in pismoukom: 

44 Naši očetje v puščavi so imeli šotor pričevanja, 
kakor je zapovedal ta, ki je Mojzesu rekel, 
naj ga napravi po podobi, ki jo je bil videl: 

45 tega so naši očetje prevzeli in prinesli pod Jeruzalem, 
ko so si podvrgli deželo poganov, 
katere je Bog izgnal izpred obličja naših očetov, 
do Davidovih dni. 

46 On je našel milost pred Bogom in je prosil, 
da bi mogel napraviti bivališče Jakobovemu Bogu. 

47 Toda hišo mu je sezidal Salomon. 
48 Najvišji pa ne prebiva v tem, kar napravijo roke, 

kakor pravi prerok: 
49 »Nebesa so mi prestol in zemlja podnožje mojih nog; 

kakšno hišo mi boste sezidali, pravi Gospod, 
ali kje je mesto za moj počitek? 

50 Ali ni vsega tega naredila moja roka?« 
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2. BOŽJI ANGEL JE PRI OLTARJU 
Raz 8, 3—4. (Za posvetitev oltarja) 

Berilo iz knjige Razodetja. 
3 Jaz, Janez, sem videl, da je prišel drug angel 

ter se k oltarju ustopil z zlato kadilnico; 
dano mu je bilo mnogo vonjav, 
da bi jih dal k molitvam vseh svetih 
na zlat oltar, ki je pred prestolom. 

4 In dvignil se je z molitvami svetih 
dim vonjav iz angelove roke pred Boga. 

3. PREBIVALIŠČE BOGA MED LJUDMI 
Raz 21, 1—5a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
1 Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. 

Prvo nebo in prva zemlja sta namreč prešla 
in morja ni več. 

2 Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, 
priti z neba od Boga, 
pripravljeno kakor nevesta, 
ozaljšana za svojega ženina. 

3 In slišal sem govoriti močan glas s prestola: 
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi, 
prebival bo z njimi; 
in oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med njimi; 

4 in obrisal bo vse solze z njih oči 
in smrti ne bo več; 
tudi ne bo več ne žalovanja ne vpitja ne bolečine, 
zakaj, kar je bilo prej , je minilo.« 

5 In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel: 
»Glej, vse delam novo.« 
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4. CERKEV JE JAGNJETOVA NEVESTA 
Raz 21, 9b—14. 

Berilo iz knjige Razodetja. 

'Angel je z menoj spregovoril: 
»Pridi, pokažem ti nevesto, Jagnjetovo zaročnico.« 

10 In odnesel me je v duhu na veliko in visoko goro 
ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, 
ki je prihajalo z neba od Boga 

11 in imelo božjo veličastnost. 
Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, 
kakor kamnu jaspisu, ki se je svetil kot kristal; 

12 imelo je veliko in visoko zidovje, 
imelo dvanajst vrat in pri vratih dvanajst angelov 
in napisana imena dvanajsterih rodov Izraelovih otrok. 

"Proti vzhodu je bilo troje vrat, 
proti severu troje vrat, 
proti jugu troje vrat 
in proti zahodu troje vrat. 

14 Zidovje mesta pa je imelo dvanajst temeljnih kamnov 
in na njih dvanajst imen 
dvanajsterih Jagnjetovih apostolov. 

PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 
1) PSALM (1 Kron 29, 10. l labc. l ld— 12a. 12bcd) 

O d p e v : Slavimo tvoje veličastno ime. 

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. [> 
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Ti gospoduješ nad vsem. 
V tvoji roki je moč in oblast, 
v tvoji roki je narediti vse veliko in močno. Odpev. 

2) PSALM 83 (3. 4. 5—6a. 8a. 11) 

O d p e v : Kako ljuba so tvoja bivališča! 
ali: Prebivališče Boga med ljudmi! 

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. 

3) PSALM 94 (1—2. 3a.4a.5. 6—7) 

O d p e v : Stopimo pred božje obličje s hvalnicami. 

Pridite, prepevajmo Gospodu, 
vzklikajmo Bogu, našemu Zveličarju! 
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, 
slavimo ga s spevi. Odpev. 

Velik Bog je Gospod; 
v njegovi roki so globine zemlje, 
njegovo je morje, on ga je naredil, 
in suho zemljo so oblikovale njegove roke. Odpev. 

Pridite, v molitvi padirno 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. 



Posvetitev cerkve: drugo berilo 189 

4) PSALM 121 (1—2. 3—4a. 4b—5. 8—9) 

O d p e v : V Gospodovo hišo poj demo veseli. 

Veselil sem se, ko so mi rekli: 
V Gospodovo hišo pojdemo veseli. 
Že stoje naše noge 
med tvojimi vrati, Jeruzalem. Odpev. 

V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, 
vse trdno sklenjeno v sebi. 
Tja hodijo Gospodovi rodovi, 
kakor določa Izraelova postava. Odpev. 

Tja hodijo rodovi 
slavit Gospodovo ime, 
tam so postavljeni sodni stoli, 
stoli Davidove hiše. Odpev. 

Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev 
pravim: »Mir v tebi!« 
Zaradi hiše Gospoda, našega Boga, 
ti želim vse dobro. Odpev. 

DRUGO BERILO 

1. VI STE BOŽJA ZGRADBA 
1 Kor 3, 9b—13. 16—17. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
9 vi ste božja zgradba. 

10 Po božji milosti, ki mi je bila dana, 
sem kot moder stavbenik položil temelj, 
drug pa nanj zida; vsak pa naj gleda, kako zida. 

11 Kajti drugega temelja nihče ne more položiti 
razen tega, ki je položen, in ta je Jezus Kristus. 

12 Če pa kdo na ta temelj zida zlato, srebro, drage kamne, 
les, seno, slamo — vsakega delo bo postalo očitno. 

13 Kajti dan bo to odkril, ker se bo razodel v ognju; 
in kakšno je vsakterega delo, bo ogenj preskusil. 

"Ali ne veste, da ste božji tempelj 
in da božji Duh prebiva v vas? O 
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17 Če kdo pokončava božji tempelj, njega bo Bog končal. 
Zakaj božji tempelj je svet, in taki ste vi. 

2. BOŽJE UUDSTVO SKLADNO RASTE V SVET TEMPELJ 
Ef 2, 19—22. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
Bratje, 

"niste več tujci in priseljenci, 
ampak sodržavljani svetih in božji domačini, 

20 zidani na temelju apostolov in prerokov. 
Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, 

21 na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj 
v Gospodu, 

22 v katerega se tudi vi vzidavate 
za božje bivališče v Duhu. 

3. PRIBLIŽALI STE SE MESTU ŽIVEGA BOGA 
Hebr 12, 18—19. 22—24. 

Berilo iz pisma Hebrejcem. 
Bratje, 

18 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 glasneje govori, ko Abelova kri. 
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4. SMO ŽIVI KAMNI DUHOVNE BOŽJE HIŠE 
1 Pet 2, 4—9. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
4 pridite h Kristusu, 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. 

6 Zato beremo v pismu: 
»Glej, polagam na Sionu vogelni kamen, izbran, dragocen, 
in kdor vanj veruje, ne bo osramočen.« 

7 Vam torej , ki verujete, je čast; 
njim, ki ne verujejo, pa »kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
ta je postal vogelni kamen« 

8 in kamen spotike ter skala pohujšanja. 
Ob njem se spotikajo, ker niso poslušni besedi; 
zato so bili tudi določeni. 

9 Vi pa ste izvoljeni rod, 
kraljevo duhovstvo, 
svet narod, 
pridobljeno ljudstvo, 
da bi oznanjali slavna dela njega, 
ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. 
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ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) To hišo sem izvolil in posvetil, govori Gospod, 
da bo tam moje ime vekomaj. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Nebo je moj prestol in zemlja podnožje mojih nog, 
govori Gospod, 

kakšna je hiša, ki mi jo hočete sezidati? (Aleluja) 

3 (Aleluja) Moje prebivališče bo pri njih, govori Gospod, 
ter bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. (Aleluja) 

4 (Aleluja) V moji hiši vsak, kdor prosi, prejme, govori Gospod; 
kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. (Aleluja) 

EVANGELIJ 

1. SPRAVI SE S SVOJIM BRATOM IN POTEM DARUJ 
Mt 5, 23—24. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
23 Če 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. 

2. DANES JE TA HIŠA DELEŽNA ZVELIČANJA 
Lk 19, 1—10. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
1 Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho 
in šel skozi mesto. 

2 In glej, bil je neki mož, Zahej po imenu, 
ki je bil višji cestninar in bogat. 

3 Želel je videti Jezusa, kdo je, 
pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. 
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4 Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokvo, 
da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo. 

5 Ko je Jezus prišel na ono mesto, 
je pogledal gor in mu rekel: 
»Zahej, stopi hitro dol; 
danes moram ostati v tvoji hiši.« 

6 In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. 
7 Ko so to videli, so vsi godrnjali, češ: 

»Ustavil se je pri grešnem človeku.« 
8 Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: 

»Glej, Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim 
in, ako sem koga v čem prevaril, povrnem četverno.« 

' Jezus mu je rekel: 
»Danes je tej hiši prišlo zveličanje, 
ker je tudi on Abrahamov sin. 

10 Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat, 
kar je izgubljenega.« 

3. JEZUS GOVORI O TEMPLJU SVOJEGA TELESA 
Jan 2, 13—22. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
13 Blizu je bila judovska velika noč 

in Jezus se je napotil v Jeruzalem. 
"Naše l je v templju prodajalce volov in ovac in golobov 

in menjalce, ki so tam sedeli. 
15 Naredil je iz vrvi bič 

in vse izgnal iz templja, ovce in vole; 
menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, 

16 prodajalcem golobov pa je rekel: »Spravite to proč, 
iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 

17 In spomnili so se njegovi učenci, da je pisano: 
»Gorečnost za tvojo hišo me razjeda.« 

13 
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18 Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: 
»Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati?« 

19 Jezus jim je odgovoril: 
»Poderite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« 

20 Judje so torej rekli: 
»Šestinštirideset let se je zidal ta tempelj 
in ti ga boš v treh dneh postavil?« 

21 On je pa govoril o templju svojega telesa. 
22 Ko je torej vstal od mrtvih, 

so se spomnili učenci, da je o tem govoril, 
in verovali so pismu 
in besedi, ki jo je bil povedal Jezus. 

4. CEŠČENJE BOGA V DUHU IN RESNICI 
Jan 4, 19—24. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
19 Tisti čas je žena Samarijanka rekla Jezusu: 

»Gospod, vidim, da si prerok. 
20 Naši očetje so molili Boga na tej gori, 

a vi govorite, da je v Jeruzalemu kraj, 
kjer ga je treba moliti.« 

21 Jezus ji pravi: 
»Veruj mi, žena, da pride ura, 
ko ne boste molili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. 

22 Vi molite, česar ne poznate; 
mi molimo, kar poznamo, kajti zveličanje prihaja od Judov. 

23 Pride pa ura in je že zdaj, 
ko bodo pravi molivci molili Očeta v duhu in resnici. 
Zakaj tudi Oče hoče takih molivcev. 

24 Bog je duh in, kateri ga molijo, 
ga morajo moliti v duhu in resnici.« 



V ČAST DEVICI MARIJI 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. Sovraštvo bom naredil med tvojim zarodom in zarodom žene (1 Mojz 3) 
str. 196. 

2. V Abrahamu bodo blagoslovljeni vsi rodovi (1 Mojz 12), str. 197 
3. Bog mu bo dal sedež njegovega očeta Davida (2 Sam 7), str. 198. 
4. Skrinjo zaveze prenesejo v sveti šotor (1 Kron 15), str. 199. 
5. Marija je sedež modrosti (Preg 8), str. 199. 
6. Marija je sedež modrosti (Sir 24), str. 200. 
7. Glej, Devica bo spočela (Iz 7), str. 201. 
8. Sin nam je dan (Iz 9), str. 202. 
9. Glasno se veselim v Gospodu (Iz 61), str. 202. 

10. čas, ko porodnica porodi (Mih 5), str. 203. 
11. Sionska hči, raduj se mojega prihoda (Zah 2), str. 204. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. Vztrajali so v molitvi skupaj z Marijo (Apd 1), str. 204. 
2. Veliko znamenje na nebu (Raz 12), str. 205. 
3. Novi Jeruzalem ozaljšan za Boga (Raz 21), str. 206. 

DRUGO BERILO 

1. Milost je večja od greha (Rimlj 5), str. 209. 
2. Bog je Marijo naprej izbral (Rimlj 8), str. 209. 
3. Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene (Gal 4), str. 210. 
4. V Kristusu je Bog Marijo naprej izbral (Ef 1), str. 210. 

EVANGELIJ 

1. Jožef zve, da je Marija spočela od Svetega Duha (Mt 1), str. 211. 
2. Marija na begu v Egipt (Mt 2), str. 213. 
3. Angel oznani Jezusovo rojstvo (Lk 1), str. 214. 
4. Elizabeta blagruje Marijino vero (Lk 1), str. 215. 
5. Marija rodi Jezusa (Lk 2), str. 216. 
6. Marija premišljuje besede pastirjev (Lk 2), str. 217. 
7. Simeon napove Mariji trpljenje (Lk 2), str. 217. 
8. Marija išče dvanajstletnega Jezusa (Lk 2), str. 218. 
9. Jezus blagruje svojo mater (Lk 11), str. 219. 

10. Marija na svatbi v Kani Galilejski (Jan 2), str. 219. 
11. Marija pod Jezusovim križem (Jan 19), str. 220. 

13* 



196 Marija: prvo berilo 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. SOVRAŠTVO BOM NAREDIL MED TVOJIM ZARODOM 
IN ZARODOM ŽENE 

1 Mojz 3, 9—15. 20. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 

Potem ko je Adam jedel od drevesa, 
9 ga je Bog poklical in mu rekel: 

»Kje si?« 
10 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.« 

"Tedaj je Gospod Bog rekel ženi: 
»Zakaj si to storila?« 
Žena je odgovorila: 
»Kača me je zapeljala in sem jedla.« 

14 Tedaj je Gospod Bog rekel kači: 
»Ker si to storila, 
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.« 

20 Adam je imenoval svojo ženo Evo, 
ker je postala mati vseh živih. 
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2. V ABRAHAMU BODO BLAGOSLOVLJENI VSI RODOVI 
1 Mojz 12, 1—7. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni je Gospod rekel Abramu: 

»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. 

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. 
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3. BOG MU BO DAL SEDEŽ NJEGOVEGA OČETA DAVIDA 
2 Sam 7, 1—5. 8b—11. 16. 

Berilo iz druge Samuelove knjige. 
1 Ko je kralj David prebival v svoji palači 
in mu je Gospod naklonil mir 
pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog, 

2 je rekel kralj preroku Natanu: 
»Glej, jaz stanujem v cedrovi palači, 
božja skrinja pa prebiva pod šotorskimi preprogami.« 

3 Natan je kralju odgovoril: 
»Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu! 
Gospod je namreč s teboj.« 

4 A še tisto noč 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? 

8 Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, 
da bi bil knez mojemu ljudstvu Izraelu. 

9 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. 
Mir ti bom naklonil pred vsemi tvojimi sovražniki. 
Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod sezidal hišo. 

"Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala 
pred teboj na veke. 
Tvoj prestol bo utrjen vekomaj.« 
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4. SKRINJO ZAVEZE PRENESEJO V SVETI ŠOTOR 
1 Kron 15, 3—4. 15—16; 16, 1—2. 

Berilo iz prve kroniške knjige. 
3 Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem, 

da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, 
ki ga je zanjo pripravil. 

4 Tudi je zbral David Aronove sinove in levite. 
"Potem so leviti dvignili božjo skrinjo 

z nosilnima drogovoma na svoje rame, 
kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. 

"Dalje je David ukazal poglavarjem levitov, 
naj nastavijo svoje brate, 
pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbali, 
da bi prepevali z veselim glasom. 

1 Prinesli so torej božjo skrinjo 
in jo postavili sredi šotora, 
ki ga je David razpel zanjo; 
nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. 

2 Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, 
je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. 

5. MARIJA JE SEDEŽ MODROSTI 
Preg 8, 22—31. 

Berilo iz knjige Pregovorov. 
To govori božja Modrost: 

22 Gospod me je imel v začetku svojih potov, 
davno pred svojimi deli. 

23 Od vekomaj sem postavljena, 
od začetka, pred početkom zemlje. 

24 Ko še ni bilo brezdanjega vodovja, sem bila spočeta, 
ko še ni bilo studencev, polnih voda; 

25 ko se še niso gore pogreznile, 
pred hribi sem bila rojena; [> 
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26 ko še ni naredil zemlje in polja 
in prvin zemeljskega kroga. 

27 Ko je utrjeval nebo, sem bila tam, 
ko je meril oblok nad brezdanjim vodovjem; 

28 ko je zgoraj kopičil oblake, 
ko so izbruhnili studenci brezdanjega vodovja; 

29 ko je določal morju njegovo mejo, 
da vode ne prestopijo njegovega ukaza, 
ko je postavljal temelje zemlji: 

30 tedaj sem bila pri njem kot stavbenica, 
se veselila dan na dan, 
se igrala pred njim ves čas; 

31 igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu, 
in moje veselje je pri človeških otrocih. 

6. MARIJA JE SEDEŽ MODROSTI 
Sir 24, 1. 3—4. 8—12. 19—21. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
'Modrost hvali sama sebe, 

hvali se sredi svojega ljudstva: 
3 Iz ust Najvišjega sem izšla 

in sem kakor megla pokrila zemljo. 
4 Na višavah sem razpela svoj šotor 

in moj sedež je bil na oblačnem stebru. 
8 Stvarnik vesoljnega sveta mi je zapovedal, 

on, ki me je ustvaril, mi je odkazal stalen šotor in rekel: 
»V Jakobu razpni svoj šotor, 
v Izraelu bodi tvoja dedna posest!« 

9 Od praveka, od začetka me je ustvaril 
in na veke ne bom nehala biti. 

10 V svetem šotoru sem pred njim imela službo 
in tako sem se na Sionu utrdila. 
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11 V mestu, ki ga prav tako ljubi, mi je dal, da prebivam, 
in v Jeruzalemu je bila moja oblast. 

12 Ukoreninila sem se med plemenitim ljudstvom, 
v Gospodovem deležu, v njegovi dedini. 

19 Pridite k meni, kateri me želite, 
in se nasitite mojih sadov! 

20 Zakaj name misliti je slajše ko med, 
mene imeti v posesti presega čisto strd. 

21 Kateri mene uživajo, so še lačni, 
in kateri mene pijejo, jih še žeja. 

7. GLEJ, DEVICA BO SPOČELA 
Iz 7, 10—14. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
10 Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: 
11 »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, 

v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« 
12Ahaz je odgovoril: 

»Ne bom prosil in ne bom skušal Gospoda.« 
13 Tedaj je rekel Izaija: 

»Slišite torej, Davidova hiša: 
vam je premalo nadlegovati ljudi, 
da nadlegujete še mojega Boga? 

14 Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje; 
Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki ga bo imenovala Emanuel, 
kar pomeni: Z nami je Gospod.« 
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8. SIN NAM JE DAN 
Iz 9, 1—3. 5—6. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1 Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč; 

nad prebivalci v deželi smrtne sence zašije luč. 
2 Bogato daruješ radost, veliko veselje delaš; 

ljudje se veselijo pred tabo, kakor se veselijo ob žetvi, 
kakor se radujejo, ko se deli plen. 

3 Ker jarem njegovega bremena in šibo na njegovem hrbtu, 
palico njegovega zatiralca zlomiš kakor ob dnevu Madiancev. 

5 Ker dete nam je rojeno, sin nam je dan, 
oblast je na njegovih ramah, 
in imenuje se: 
»Čudoviti, svetovalec, močni Bog, 
Oče na veke, knez miru.' 

'Njegova je polnost oblasti, miru ne bo konec. 
Vladal bo na Davidovem prestolu in nad njegovim 

kraljestvom. 
Utrdil ga bo in podprl s pravico in pravičnostjo 
zdaj in vekomaj. 
Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to izvršila. 

9. GLASNO SE VESELIM V GOSPODU 
Iz 61, 9—11. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
9 Med narodi bo znan zarod mojega ljudstva 

in njih potomci med ljudstvi. 
Vsi, ki jih vidijo, pripoznajo, 
da so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil. 

0 Glasno se veselim v Gospodu, 
moja duša se raduje v mojem Bogu, 
ker me je odel z oblačilom zveličanja, 
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me ogrnil s plaščem pravičnosti 
kakor ženina, ki si slovesno namešča venec, 
in kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom. 

11 Kakor zemlja daje rast svojim rastlinam, 
kakor vrt daje kliti svojemu semenu, 
tako bo storil vsemogočni Gospod, 
da bo rasla pravičnost in slava pred vsemi narodi. 

10. CAS, KO PORODNICA PORODI 
Mih 5, 1—4a. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 

To govori Gospod: 
1 Ti, Betlehem-Efrata, 
majhen si med Judovimi tisočnijami, 
iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu: 
njegov izhod je od nekdaj, iz dni starodavnosti. 

2 Zato jih izroči v oblast drugih 
do časa, ko porodnica porodi 
in se ostanek njegovih bratov povrne 
k Izraelovim sinovom. 

3 Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, 
z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga. 
V miru bodo prebivali, 
zakaj raztegnil bo odslej svojo oblast 
tja do koncev zemlje. 

4 Tak mir bo. 
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11. SIONSKA HCI, RADUJ SE MOJEGA PRIHODA 
Zah 2, 14—17. 

Berilo iz knjige preroka Zaharija. 
14Raduj se in bodi vesela, sionska hči! 

Ker glej, prihajam 
in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod. 

15 Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan 
in bodo postali del njegovega ljudstva; 
v tvoji sredi bodo prebivali, 
in spoznala boš, da me je Gospod nad vojskami poslal 

k tebi. 
"Gospod bo vzel Juda v svojo last, 

kot svojo dediščino v sveti deželi, 
in zopet si bo izvolil Jeruzalem. 

" P r e d Gospodom naj umolkne vsak človek, 
zakaj vstal je in prihaja iz svojega svetega templja. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. VZTRAJALI SO V MOLITVI SKUPAJ Z MARIJO 
Apd 1, 12—14. 

Berilo iz Apostolskih del. 

Potem ko je bil Jezus vzet v nebo, 
12 so se apostoli vrnili v Jeruzalem 

z gore, ki se imenuje Oljska in je blizu Jeruzalema, 
sobotni pot daleč. 

13 Ko so vstopili, so šli v gornjo sobo, 
kjer so ostajali Peter in Janez, 
Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, 
Bartolomej in Matej, Jakob, Alfejev sin, 
Simon Gorečnik in Juda, Jakobov brat. 

14 Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi, z ženami, 
z Marijo, Jezusovo materjo in z njegovimi brati . 
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2. VELIKO ZNAMENJE NA NEBU 
Raz 11, 19a; 12, 1—6a. lOab. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
"Tedaj se je odprlo božje svetišče v nebesih: 

in videla se je skrinja njegove zaveze. 
1 In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: 

žena, obdana s soncem, 
in pod njenimi nogami mesec 
in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. 

2 Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. 
3 Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. 

Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj, 
ki je imel sedem glav in deset rogov 
in na svojih glavah sedem kron; 

4 in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd 
ter jih vrgel na zemljo. 
In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu, 
da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. 

5 In porodila je moško dete, 
ki naj bi paslo vse narode z železno palico; 
in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. 

6 Žena pa je ubežala v puščavo, 
kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil. 

10 In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: 
»Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje 
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.« 
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3. NOVI JERUZALEM, OZALJŠAN ZA BOGA 
Raz 21, 1—5a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
1 Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. 
Prvo nebo in prva zemlja sta namreč prešla 
in morja ni več. 

2 Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, 
priti z neba od Boga, 
pripravljeno kakor nevesta, 
ozaljšana za svojega ženina. 

3 In slišal sem govoriti močan glas s prestola: 
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi, 
prebival bo z njimi; 
in oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med njimi; 

4 in obrisal bo vse solze z njih oči 
in smrti ne bo več; 
tudi ne bo več žalovanja ne vpitja ne bolečine, 
zakaj, kar je bilo prej, je minilo.« 

5 In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel: 
»Glej, vse delam novo.« 

PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 
1) PSALM (1 Sam 2, 1. 4—5ab. 6—7. 8abcd) 

O d p e v : Moje srce se raduje v Gospodu, mojem Zvellčarju. 
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. 
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Iz prahu vzdigne slabotnega, 
iz blata potegne siromaka, 
da ga posadi med kneze 
in mu odkaže častni sedež. Odpev. 

2) PSALM (Jdt 13, 23bc—24a. 25abc) 

O d p e v : Ti si čast našega ljudstva! 

Blagoslovljena si ti, hči, od Gospoda, 
pred vsemi ženami na zemlji. 
Hvaljen Gospod, ki je ustvaril nebo in zemljo. Odpev. 
Danes je tvoje ime tako poveličal, 
da ne bo izginila tvoja hvala iz ust ljudi, 
ki se bodo spominjali Gospodove moči vekomaj. Odpev. 

3) PSALM 44 (11—12. 14—15. 16—17) 

O d p e v : Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. 

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, 
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta! 
Kralj si bo želel tvoje lepote: 
on je tvoj gospod; njemu se pokloni! Odpev. 
Vsa krasna vstopa kraljeva hči, 
zlate tkanine so njena obleka. 
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju, 
za njo vodijo k tebi device, njene družice. Odpev. 
Spremijo jih z veseljem in radovanjem, 
stopijo v kraljevo palačo. 
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi; 
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Odpev. 

4) PSALM 112 (1—2. 3—4. 5—6. 7—8) 

O d p e v : Gospodovo ime bodi slavljeno vekomaj! 

ali: Aleluja. 

Hvalite, Gospodovi služabniki, 
hvalite Gospodovo ime! 
Gospodovo ime bodi slavljeno 
zdaj in vekomaj. Odpev. 

Od sončnega vzhoda do zahoda 
bodi hvaljeno Gospodovo ime! 
Gospod je vzvišen nad vse narode, 
nad nebesa se dviga njegovo veličastvo. Odpev. £> 



208 Marija: psalm 

Kdo je kakor Gospod, naš Bog, 
ki prestoluje na višavi 
in gleda navzdol 
na nebesa in zemljo? Odpev. 

Iz prahu dviga siromaka, 
iz blata povišuje ubožca, 
da ga posadi med kneze, 
med kneze svojega ljudstva. Odpev. 

5) PSALM (Lk 1, 46—47. 48^*9. 50—51. 52—53. 54—55) 

O d p e v : Velike reči mi je storil on, ki je mogočen. 

ali: Slavljena, Marija, ki si nosila Sina večnega Očeta! 

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. 
Moč je skazal s svojo roko, 
razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. Odpev. 

Mogočne je vrgel s prestola 
in povišal je nizke. 
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. 
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DRUGO BERILO 

1. MILOST JE VEČJA OD GREHA 
Rimlj 5, 12. 17—19. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
12 kakor je po enem človeku prišel greh na svet 

in po grehu smrt, 
tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. 

17 Če je zaradi prestopka enega zavladala smrt po enem, 
bodo mnogo bolj tisti, 
ki prejemajo izobilje milosti in daru pravičnosti, 
v življenju kraljevali po enem Jezusu Kristusu. 

18 Kakor je torej po enem prestopku za vse ljudi obsodba, 
tako tudi po eni spravi za vse ljudi opravičenje, 
ki daje življenje. 

19 Kakor je namreč po nepokorščini enega človeka 
množica postala grešna, 
tako bo tudi po pokorščini enega 
množica postala pravična. 

2. BOG JE MARIJO NAPREJ IZBRAL 
Rimlj 8, 28—30. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
28 vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, 

vse pripomore k dobremu, 
njim, ki so poklicani po njegovem sklepu. 

29 Katere je naprej poznal, 
je namreč tudi naprej določil, 
naj bodo podobni njegovemu Sinu, 
da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. > 

14 
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30 Katere pa je naprej določil, jih je tudi poklical; 
in katere je poklical, jih je tudi opravičil; 
katere pa je opravičil, jih je tudi poveličal. 

3. BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, ROJENEGA IZ ŽENE 
Gal 4, 4—7. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. 
Bratje, 

4 ko je prišla polnost časov, 
je poslal Bog svojega Sina, 
rojenega iz žene, podrejenega postavi, 

5 da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, 
da bi tako prejeli posinovljenje. 

6 Ker ste pa sinovi, 
je Bog poslal Duha svojega Sina v naša srca, ki kliče: 

Aba, Oče! 
7 Zato nisi več suženj, ampak sin; 

ako pa sin, tudi dedič po Bogu. 

4. V KRISTUSU JE BOG MARIJO NAPREJ IZBRAL 
Ef 1, 3—6. 11—12. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
3 Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
ki nas je v Kristusu blagoslovil 
z vsakršnim duhovnim blagoslovom iz nebes. 

4 Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, 
da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. 

5 V ljubezni nas je naprej odločil, 
naj bomo po sklepu njegove volje 
zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu 

6 in naj slavimo veličastvo njegove milosti, 
s katero nas je oblagodaril v Ljubljenem. 
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11V njem smo postali tudi dediči, 

naprej določeni po načrtu njega, 
ki vse vrši po odločitvi svoje volje, 

12 da bi bili tako v hvalo njegovega veličastva, 
kateri smo že prej upali v Kristusa. 

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, 
blagoslovljena si med ženami. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala, 
spolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. (Aleluja) 

3 (Aleluja) Blagor ti, Devica Marija, ker si te besede ohranila 
in jih premišljevala v svojem srcu. (Aleluja) 

4 (Aleluja) Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna, 
ker je iz tebe izšlo sonce pravice, Kristus, naš Bog. (Aleluja) 

EVANGELIJ 

1. JOŽEF ZVE, DA JE MARIJA SPOČELA OD SVETEGA DUHA 
Mt 1, 1—16. 18—23 ali 18—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, 
sina Abrahamovega. 

2 Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, 
Jakob Juda in njegove brate; 

3 Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Žara, 
Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, 

4 Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; 
5 Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, 
* Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida. [> 

14* 
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David je imel z Urijevo sina Salomona, 
7 Salomon je imel sina Roboama, 
Roboam Abija, Abija Aza, 

8Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija, 
9Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, 

10Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, 
11 Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate 

ob preselitvi v Babilon. 
12 Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, 

Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, 
"Abiud Eliakima, Eliakim Asorja, 
"Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, 
15 Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, 
16 Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, 

iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. 
18 Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: 

Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, 
je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. 

"Ker je bil njen mož Jožef pravičen 
in je ni hotel osramotiti, 
jo je sklenil skrivaj odsloviti. 

20 Ko je to premišljeval, 
glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: 
»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; 
kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. 

21 Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, 
ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« 

22 Vse to se je pa zgodilo, da se je spolnilo, 
kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: 

23 »Glej, devica bo spočela in rodila sina, 
ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« 
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2. MARIJA NA BEGU V EGIPT 
Mt 2, 13—15. 19—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
13 Ko so Modri odšli, 

glej, se Gospodov angel prikaže Jožefu v spanju in pravi: 
»Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt 
in bodi tam, dokler ti ne porečem; 
Herod bo namreč dete iskal, da bi ga pogubil.« 

14 Vstal je, vzel dete in njegovo mater še ponoči 
in se umaknil v Egipt; 

15 in bil je tam do Herodove smrti, da se je spolnilo, 
kar je bil povedal Gospod po preroku, ki pravi: 
»Iz Egipta sem poklical svojega sina.« 

19 Ko je pa Herod umrl, 
glej, se Gospodov angel v spanju prikaže Jožefu v Egiptu 

in pravi: 
20 »Vstani, vzemi dete in njegovo mater 

in pojdi v izraelsko deželo; 
zakaj pomrli so, kateri so detetu stregli po življenju.« 

21 In vstal je, vzel dete in njegovo mater 
in prišel v izraelsko deželo. 

22 Ker je pa slišal, da v Judeji vlada Arhelaj 
namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. 
V spanju opomnjen se je umaknil v galilejske kraje. 

23 Ko je prišel tja, se je nastanil v mestu Nazaret, 
da se je spolnilo, kar so govorili preroki, 
da bo Nazarejec. 
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3. ANGEL OZNANI JEZUSOVO ROJSTVO 
Lk 1, 26—38. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
26 Tisti čas je bil angel Gabrijel od Boga poslan 

v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, 
27 k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, 

iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 
28 Ko je prišel k njej, je rekel: 

»Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« 
29 Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, 

kaj naj pomeni ta pozdrav. 
30 Angel ji je rekel: 

»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 
31 Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 
32 Ta bo velik in Sin Najvišjega; 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, 
33 kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj 

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
34 Marija pa je rekla angelu: 

»Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« 
35 Angel ji je odgovoril: 

»Sveti Duh bo prišel nadte 
in moč Najvišjega te bo obsenčila, 
zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, božji Sin. 

36 In glej, tvoja sorodnica Elizabeta 
je tudi spočela sina v svoji starosti; 
in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; 

37 zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« 
38 Marija je rekla: 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« 
In angel je šel od nje. 
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4. ELIZABETA BLAGRUJE MARIJINO VERO 
Lk 1, 39—47. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
39 Tiste dni je Marija vstala 

in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. 
40 Stopila je v Zaharijevo hišo 

in pozdravila Elizabeto. 
41 Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, 

je poskočilo dete v njenem telesu; 
in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom 

42 in je vzkliknila z močnim glasom: 
»Blagoslovljena ti med ženami 
in blagoslovljen sad tvojega telesa! 

43 In od kod meni to, da pride k meni 
mati mojega Gospoda? 

44 Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, 
je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. 

45 Blagor ji, ki je verovala: 
zakaj spolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« 

46 Marija pa je rekla: 
»Moja duša poveličuje Gospoda 

47 in moj duh se raduje 
v Bogu, mojem Zveličarju.« 
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5. MARIJA RODI JEZUSA 
Lk 2, 1—14. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
1 Tiste dni je od cesarja Avgusta izšlo povelje, 
naj se popiše ves svet. 

2 To prvo popisovanje je bilo, 
ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. 

3 Hodili so se vsi popisovat, vsak v svoje mesto. 
4 Šel je torej tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazaret, 

v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem 
— bil je namreč iz Davidove hiše in rodovine — 

5 da bi se popisal s svojo zaročeno ženo Marijo, 
ki je bila noseča. 

* Ko sta bila tam, se ji je dopolnil čas poroda. 
7 Rodila je sina prvorojenca, 

ga povila v plenice in položila v jasli, 
ker zanju ni bilo prostora v prenočišču. 

8 V istem kraju pa so pastirji prenočevali pod milim nebom 
in bili na nočnih stražah pri svoji čredi. 

9 Gospodov angel je stopil k njim 
in Gospodova svetloba jih je obsvetila 
in silno so se prestrašili. 

10 Angel jim je rekel: 
»Ne bojte se; glejte, oznanjam vam veliko veselje, 
veselje za vse ljudstvo: 

" Rodil se vam je danes v Davidovem mestu Zveličar, 
ki je Kristus Gospod. 

12 To vam bo znamenje: 
Našli boste dete, v plenice povito in v jasli položeno.« 

13 V hipu je bila pri angelu množica nebeške vojske, 
ki so Boga hvalili in govorili: 

14 »Slava Bogu na višavah 
in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji.« 
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6. MARIJA PREMIŠUUJE BESEDE PASTIRJEV 
Lk 2, 15b—19. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

Tisti čas so pastirji rekli drug drugemu: 
15 »Pojdimo v Betlehem 

in poglejmo to, kar se je zgodilo 
in nam je oznanil Gospod!« 

16 Pohiteli so, prišli tja 
in našli Marijo, Jožefa in dete, v jasli položeno. 

" K o so to videli, so povedali, 
kar jim je bilo rečeno o tem detetu. 

18 Vsi, ki so slišali, 
so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji. 

"Mari ja pa je vse te besede ohranila 
in jih premišljevala v svojem srcu. 

7. SIMEON NAPOVE MARIJI TRPLJENJE 
Lk 2, 27—35. 

Iz svetega evangelija po Luku. 

"Tis t i čas je prišel Simeon po navdihnjenju v tempelj. 
Ko so starši prinesli dete Jezusa, 
da bi zanj storili po običaju postave, 

28 ga je tudi on vzel v naročje, 
zahvalil Boga in rekel: 

29 »Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika 
po svoji besedi v miru: 

30 kajti moje oči so videle tvoje zveličanje, 
31 ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: 
32 luč v razsvetljenje poganov 

in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« 
33 Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, 

kar se je o njem govorilo. > 
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34 Simeon jih je blagoslovil 
in rekel Mariji, njegovi materi: 
»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih 

v Izraelu, 
in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo, 

35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, 
da se razodenejo misli iz mnogih src« 

8. MARIJA IŠČE DVANAJSTLETNEGA JEZUSA 
Lk 2, 41—52. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
41 Jezusovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem 

na velikonočni praznik. 
42 Ko je Jezus dopolnil dvanajst let 

in so po običaju praznika šli v Jeruzalem, 
43 ter se po končanih prazniških dneh vračali, 

je ostal deček Jezus v Jeruzalemu 
in njegovi starši tega niso opazili. 

44 Misleč, da je pri druščini, 
so šli dan hoda in ga iskali med sorodniki in znanci. 

45 Ko ga niso našli, 
so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. 

46 Po treh dneh so ga našli v templju, 
ko je sedel sredi učiteljev, 
jih poslušal ter povpraševal. 

47 In vsi, ki so ga slišali, so strmeli 
nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. 

48 Ko so ga starši ugledali, so se zavzeli 
in njegova mati mu je rekla: 
»Otrok, zakaj si nama to storil? 

49 Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« 
In rekel jima je: 
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»Kaj sta me iskala? 
Ali nista vedela, da moram biti v tem, 
kar je mojega Očeta?« 

50 Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. 
51 In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret 

in jima bil pokoren. 
In njegova mati je vse to ohranila v svojem srcu. 

52 In Jezus je napredoval v modrosti in starosti in milosti 
pri Bogu in pri ljudeh. 

9. JEZUS BLAGRUJE SVOJO MATER 
Lk 11, 27—28. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
"Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam, 

je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: 
»Blagor telesu, ki te je nosilo, 
in prsim, ki so te dojile!« 

28 On pa je rekel: 
»Da, še bolj pa blagor tistim, 
ki božjo besedo poslušajo in ohranijo.« 

10. MARIJA NA SVATBI V KANI GALILEJSKI 
Jan 2, 1—11. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
'V Kani galilejski je bila svatba 

in Jezusova mati je bila tam. 
2 Povabljeni pa so bili na svatbo tudi Jezus 

in njegovi učenci. 
3 Ko je vino pošlo, reče Jezusu njegova mati: 

»Vina nimajo.« 
4 Jezus ji odgovori: 

»Kaj je meni in tebi, žena? Moja ura še ni prišla.« 
5 Njegova mati reče strežnikom: > 
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»Kar koli vam poreče, storite!« 
6 Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja 

šest kamnitih vrčev, 
ki so držali po dve ali tri mere. 

7 Jezus reče strežnikom: 
»Napolnite vrče z vodo.« 
In napolnili so jih do vrha. 

8 Nato jim reče: 
»Zajemite zdaj in nesite starešini.« 
In nesli so. 

'Ko je pa starešina pokusil vodo, ki je postala vino, 
in ni vedel, od kod je, 
— strežniki, ki so vodo zajeli, pa so vedeli — 
pokliče ženina in mu reče: 

10 »Vsak človek daje najprej dobro vino 
in, ko se napijejo, tedaj slabše. 
Ti si pa dobro vino do zdaj prihranil.« 

11 Tako je v Kani galilejski storil Jezus prvi čudež 
in razodel svoje veličastvo — 
in njegovi učenci so verovali vanj. 

11. MARIJA POD JEZUSOVIM KRIŽEM 
Jan 19, 25—27. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
25 Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati 

in sestra njegove matere, Marija Kleopova, 
in Marija Magdalena. 

26 Jezus se ozre na mater 
in na zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, 
ter reče materi: 
»Žena, glej, tvoj sin!« 

27 Potem reče učencu: 
»Glej, tvoja mati!« 
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. 
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PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. MUCENIŠTVO DUHOVNIKA ZAHARIJA 
2 Kron 24, 18—22. 

Berilo iz druge kroniške knjige. 
18 Tedaj so zapustili hišo Gospoda Boga 

in služili Ašeram in malikom. 
Tedaj je prišla božja jeza nad Juda in Jeruzalem 
zaradi te njihove krivde. 

19 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.« 

2. MUČENIŠTVO PISMOUKA ELEAZARJA 
2 Mkb 6, 18. 21. 24—31. 

Berilo iz druge knjige Makabejcev. 
18 Tiste dni so Eleazarja, izmed naj odličnejših pismoukov, 

že priletnega moža, častitljivega obraza, 
z razklenjenimi usti silili jesti svinjsko meso. 

21 Nadzorniki pri protipostavnih daritvenih obedih 
so moža od davna j poznali; 
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zato so ga vzeli stran in mu prigovarjali, 
naj si da prinesti mesa, ki ga sme uživati 
in ki bi si ga sam pripravil. 
Potem naj se dela, 
kakor bi jedel po kraljevem povelju darovano meso. 

On pa je rekel: 
24 »Naši starosti se hlimba ne spodobi; 

sicer bi veliko mladeničev mislilo, 
da je devetdesetletni Eleazar prestopil k tuji veri. 

25 Tako bi jaz tudi nje zapeljal zaradi svoje hlimbe 
in zaradi kratkega in minljivega življenja, 
svoji starosti pa nakopal zaničevanje in sramoto. 

26 Četudi se zdaj rešim človeške muke, 
rokam Vsemogočnega ne ubežim ne živ ne mrtev. 

27 Zato zdaj pogumno dam življenje 
in se izkažem vrednega starosti. 

28 Mladim pa zapuščam plemenit zgled, 
da bodo s pogumom in navdušenjem 
lepo umirali za častitljive in svete postave.« 

Toliko je rekel in takoj šel k natezalnici. 
29 Ti, ki so ga gnali, 

pa so malo prej izkazano naklonjenost spremenili 
v sovraštvo, 

ker so se jim povedane besede zdele blaznost. 
30 Ko je bil na tem, da pod udarci umrje, je vzdihnil: 

»Gospodu, ki ima sveto spoznanje, je znano, 
da bi se mogel rešiti smrti, 
pa bičan trpim na telesu krute bolečine, 
a v duši iz strahu pred njim to rad trpim.« 

31 Tako je torej ta umrl 
in zapustil ne samo mladeničem, ampak tudi večini 

ljudstva 
s svojo smrtjo zgled plemenitosti 
in spomenik nravne velikosti. 
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3. MUČENIŠTVO SEDMIH MAKABEJSKIH BRATOV 
2 Mkb 7, 1—2. 9—14. 

Berilo iz druge knjige Makabejcev. 
1 Tiste dni so prijeli sedem bratov z materjo vred. 

Kralj jih je ukazal z biči in jermeni biti 
in tako prisiliti, 
da bi jedli prepovedano svinjsko meso. 

2 Eden izmed njih, ki je zanje govoril, je takole rekel: 
»Kaj nas hočeš vprašati in od nas izvedeti? 
Pripravljeni smo namreč rajši umreti 
kakor prekršiti očetne postave.« 

9 Ko je bil drugi že v zadnjih zdihih, je rekel: 
»Ti, hudobnež, nam jemlješ sicer časno življenje, 
kralj sveta pa nas bo spet obudil k večnemu življenju, 
ker umiramo za njegove postave.« 

10 Za tem so mučili tretjega. 
Na zahtevo je takoj pomolil jezik 
in srčno stegnil roke. 
Pogumno je rekel: 

11 »Iz nebes sem jih dobil 
in zaradi njihovih postav jih preziram 
in od njih jih upam spet dobiti.« 

12 Kralj sam in tisti, ki so bili z njim, 
so osupnili nad mladeničevo srčnostjo, 
ker se prav nič ni zmenil za bolečine. 

"Ko je tudi ta umrl, 
so prav tako četrtega mučili in trpinčili. 

14 Ko je bil že blizu smrti, je tako spregovoril: 
»Radi izgubljamo po ljudeh življenje, 
ko smemo imeti od Boga dano upanje, 
da bomo po njem zopet obujeni. 
Zate pa ne bo vstajenja v življenje.« 
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4. MAKABEJSKA MATI UPA V GOSPODA 
2 Mkb 7, 1. 20—23. 27b—29. 

Berilo iz druge knjige Makabejcev. 
1 Tiste dni so prijeli sedem bratov z materjo vred. 
Kralj jih je ukazal z biči in jermeni biti 
in tako prisiliti, 
da bi jedli prepovedano svinjsko meso. 

20 Neizmerno čudovita in slavnega spomina je vredna mati, 
ki je videla, kako je v času enega dne umrlo sedem sinov. 
Pogumno je to prenesla, ker je upala v Gospoda. 

21 Vsakega izmed njih je v materinem jeziku spodbujala, 
polna plemenitega mišljenja. 

Žensko nrav je krepila z moško srčnostjo in jim govorila: 
22 »Ne vem, kako ste zaživeli v mojem telesu; 

tudi vam nisem jaz dala duha in življenja 
in nobenemu med vami nisem jaz sklenila prvin. 

23 Potemtakem je Stvarnik sveta ustvaril človeka, 
kakor je začetnik vsega, kar je. 
V svojem usmiljenju vam bo zopet dal duha in življenje, 
ker zdaj sami sebe prezirate zaradi njegovih postav. 

27 Sin, usmili se me, ki sem te devet mesecev nosila pod srcem 
in te tri leta dojila, te negovala, 
vzgajala in hranila do te dobe. 

28 Prosim te, otrok, ozri se v nebo in na zemljo 
in poglej vse, kar je na njih, 
in pomisli, da jih je Bog iz nič ustvaril 
in da je tudi človeški rod tako nastal! 

29 Ne boj se tega rablja, ampak bodi vreden svojih bratov! 
Sprejmi smrt, da te ob času usmiljenja 
s tvojimi brati zopet najdem!« 

15 
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5. BOG SPREJME DARITEV MUČENCEV 
Modr 3, 1—9. 

Berilo iz knjige Modrosti. 
'Duše pravičnih so v božji roki 
in trpljenje jih ne zadene. 

2 Očem nespametnih so se zdeli mrtvi, 
njih odhod je veljal za nesrečo 

3 in ločitev od nas za uničenje, 
oni pa so v miru. 

4 Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, 
je njih upanje polno neumrljivosti; 

5 in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote. 
Zakaj Bog jih je preizkusil 
in našel, da so njega vredni. 

* Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil 
in kakor žgalno daritev jih sprejel. 

7 V času njih obiskanja se bodo zasvetili, 
in kakor iskre po strnišču tekli. 

8 Sodili bodo narode in gospodovali ljudstvom, 
in kraljeval jim bo Gospod na veke. 

'Kateri vanj zaupajo, bodo spoznali resnico, 
in kateri so zvesti, bodo v ljubezni pri njem vztrajali, 
zakaj milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljenci. 
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6. BOG JE MOJ VARUH IN POMOČNIK 
Sir 51, 1—8. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Slaviti te hočem, Gospod, kralj, 

hvaliti tebe, Boga mojega zveličan j a, 
slaviti tvoje ime, zavetje mojega življenja! 

2 Varuh si mi bil in moj pomočnik, 
ti si obvaroval moje telo groba 
in si rešil mojo nogo oblasti podzemlja, 
osvobodil si me javnega obrekovanja, 
biča obrekljivega jezika in ustnic lažnivcev. 

3 Pred mojimi nasprotniki si me branil 
in me rešil po obilnosti svojega usmiljenja 
iz zanke ljudi, pripravljenih, da me požro, 
iz rok teh, ki so mi stregli po življenju, 
iz mnogih nadlog, ki so me obdajale, 

4 iz zaduši j ivega plamena okrog mene 
in iz ognja, ki ga nisem podnetil; 

5 iz globokega krila podzemlja, 
nečistih ustnic in lažnivih govorov, 
puščic varljivega jezika. 

6 Blizu smrti je bila moja duša, 
moje življenje blizu podzemlja spodaj. 

7 Tedaj sem se obračal na vse strani, 
pa ni bilo pomočnika, 
oziral sem se po človeški podpori, 
pa je ni bilo. 

8 Tedaj sem se spomnil tvojega usmiljenja, Gospod, 
in tvojih del od vekov, 
ki otevaš tiste, ki zaupajo vate 
in jih rešuješ vsakega zla. 

15* 
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PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. ŠTEFANOVA MUČENIŠKA SMRT 
Apd 7, 55—60. 

Berilo iz Apostolskih del. 
55 Tiste dni je bil Štefan poln Svetega Duha. 

Uprl je pogled v nebo, videl božje veličastvo 
in Jezusa, stoječega na božji desnici in je rekel: 

56 »Glejte, vidim nebesa odprta 
in Sina človekovega, stoječega na božji desnici.« 

57 Tedaj so zavpili z močnim glasom, 
si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj; 

58 in vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. 
Priče pa so odložile svoja oblačila 
k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel. 

59 In kamnali so Štefana, ko je molil: 
»Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo!« 

60 Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: 
»Gospod, ne prištevaj jim tega greha!« 
In ko je to rekel, je zaspal. 

2. TI SO PRIŠLI IZ VELIKE BRIDKOSTI 
Raz 7, 9—17. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
9 Jaz, Janez, sem videl veliko množico, 

ki je nihče ni mogel prešteti, 
iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; 
stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, 
oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. 

10 Klicali so z močnim glasom: 
»Zveličanje našemu Bogu, ki sedi na prestolu, 
in Jagnjetu!« 

11 Vsi angeli so stali okrog prestola in starešin 
in štirih živih bitij 
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in so padli pred prestolom na svoje obličje 
ter molili Boga: 

12 »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala 
in čast in oblast in moč našemu Bogu vekomaj. Amen.« 

13 In rekel mi je eden izmed starešin: 
»Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, 
kdo so in od kod so prišli?« 

14 Odgovoril sem mu: 
»Moj Gospod, ti veš.« 
Rekel mi je: 
»To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti 
ter so oprali svoja oblačila 
in jih očistili z Jagnjetovo krvjo. 

15 Zato so pred božjim prestolom 
in služijo Bogu noč in dan v njegovem svetišču 
in sedeči na prestolu bo prebival med njimi. 

16 Ne bodo več lačni, ne žejni, 
tudi sonce jih ne bo peklo ne druga vročina; 

17 Jagnje, ki je v sredi pred prestolom, 
jih bo namreč paslo ter jih vodilo k virom živih voda; 
in Bog bo obrisal vse solze z njih oči.« 

3. NISO PREVEČ LJUBILI SVOJEGA ŽIVLJENJA 
Raz 12, 10—12a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
10 Jaz, Janez, sem slišal močan glas v nebesih: 

»Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje 
našega Boga in oblast njegovega Kristusa, 
zakaj pahnjen je bil tožnik naših bratov, 
ki jih je tožil pred našim Bogom noč in dan. 

11 Oni so ga premagali z Jagnjetovo krvjo 
in z besedo svojega pričevanja 
in niso ljubili svojega življenja do smrti. 

12 Zato se radujte, nebesa, in vi, ki prebivate v njih.« 



230 Mučenci: prvo berilo, psalm 

4. ZMAGOVALCI BODO DELEŽNI BOGA 
Raz 21, 5—7. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
sTa, ki je sedel na prestolu, je rekel: 

»Glej, vse delam novo.« 
In rekel mi je: 
»Zapiši, te besede so namreč zanesljive in resnične.« 

6 In rekel mi je: 
»Zgodilo se je. 
Jaz sem Alfa in Ornega, začetek in konec. 
Jaz bom žejnemu dal zastonj iz studenca žive vode. 

7 Kdor bo zmagal, bo tega deležen 
in njemu bom Bog in on bo meni sin.« 

PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 

1) PSALM 30 (3cd-^f. 6.7b.8a. 17.21ab) 
O d p e v : Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

Bodi mi zavetna skala, o Bog, 
utrjen grad, da me rešiš! 
Ti si moja skala in moj grad, 
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal. Odpev. 
V tvoje roke izročam svojega duha: 
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog. 
Jaz zaupam v Gospoda. 
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja. Odpev. 

Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem, 
reši me v svoji milosrčnosti! 
Varuješ me z varstvom svojega obličja 
pred zaroto mojih nasprotnikov. Odpev. 

2) PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 
O d p e v : Gospod me je rešil iz moje stiske. 

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. 
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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 bojč, da jih otme. 
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod; 
blagor človeku, ki se k njemu zateka. Odpev. 

3) PSALM 123 (2—3. 4—5. 7b—8) 

O d p e v : Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke. 

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. 

4) PSALM 125 (1—2ab. 2cd—3. 4—5. 6) 

O d p e v : Kateri sejejo v solzah, žanjejo veseli. 

Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike, 
nam je bilo, kot bi sanjali; 
tedaj so bila naša usta polna smeha 
in naš jezik radostnih pesmi. Odpev. 
Tedaj so rekli med narodi: 
»Velike reči je Gospod zanje storil!« 
Da, velike reči je Gospod za nas storil: 
razveselili smo se! Odpev. 

Gospod, obrni našo usodo 
kakor hudournike v južni deželi! 
Kateri sejejo v solzah, 
žanjejo med veselim petjem. Odpev. [> 
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Odidejo in jokajo 
seme za sejanje nesoč; 
pridejo z radostjo 
nesoč svoje snope. Odpev. 

DRUGO BERILO 

1. PONAŠAMO SE Z NADLOGAMI 
Rimi j 5, 1—5. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 
Bratje, 

1 ker smo opravičeni iz vere, 
imamo mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 

2 po katerem smo z vero dobili 
tudi dostop v to milost, v kateri stojimo, 
in se ponašamo z upanjem na božjo slavo. 

3 Pa ne samo to, ampak ponašamo se tudi z nadlogami, 
vedoč, da nadloga rodi potrpežljivost, 

4 potrpežljivost pa preskušenost, 
preskušenost pa upanje; 

5 upanje pa ne osramoti, 
ker je božja ljubezen razlita v naša srca 
po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. 

2. SMRT NAS NE MORE LOČITI OD BOŽJE LJUBEZNI 
Rimlj 8, 31b—39. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 
Bratje, 

31 če je Bog za nas, kdo je zoper nas? 
32 Lastnemu Sinu on ni prizanesel, 

ampak ga je dal za nas vse. 
Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? 

33 Kdo bo tožil božje izvoljence? 
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Bog, ki opravičuje? 
34 Kdo jih bo obsodil? 

Ali Jezus Kristus, ki je umrl, 
še več: ki je vstal od mrtvih, 
ki sedi celo Bogu na desni, 
ki tudi prosi za nas? 

35 Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? 
Nadloga ali stiska ali preganjanje? 
Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? 

36 Kakor je pisano: 
»Zaradi tebe nas morijo ves dan, 
imeli so nas za klavne ovce.« 

" T o d a v vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. 
38 Zakaj prepričan sem, 

da nas ne smrt ne življenje ne angeli ne poglavarstva 
ne sedanjost ne prihodnost ne moči 

39 ne visokost ne globokost ne kaka druga stvar 
ne bo mogla ločiti od božje ljubezni, 
ki je v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. 

3. NAŠE TRPLJENJE RAZODEVA JEZUSOVO UMIRANJE 
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. p> 
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11 Vedno namreč nas, ki živimo, 
izdajajo v smrt zaradi Jezusa, 
da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem 

umrljivem telesu. 
12 Zatorej v nas deluje smrt, v vas pa življenje. 
13 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. 

" Vse je namreč zaradi vas, 
da bi se milost po večji množici pomnožila 
in dala še obilnejšo zahvalo v božjo slavo. 

4. V UMIRANJU ŽIVIMO 
2 Kor 6, 4—10. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
4 v vsem se skazujemo kot božji služabniki 

v veliki potrpežljivosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah, 
5 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; 
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 zapeljive! in vendar resnični, 
9 kakor nepoznani in vendar znani, 

kakor umirajoči in, glejte, živimo, 
kakor stepeni in vendar ne usmrčeni; 
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10 kakor žalostni, pa vedno veseli, 
kakor ubogi, pa vendar mnoge bogatimo, 
kakor bi nič ne imeli in vendar imamo vse. 

5. JEZUSOVI UČENCI MORAJO BITI DELEŽNI TRPLJENJA 
2 Tim 2, 8—13; 3, 10—12. 

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: 
,Ce 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. 

13 Ako smo nezvesti, on ostane zvest, 
zakaj sam sebi se ne more izneveriti.' 

10 Ti pa hodiš za menoj v nauku, vedenju, namenih, veri, 
prizanesljivosti, ljubezni, potrpežljivosti, 

11 preganjanju, trpljenju, ki me je zadelo 
v Antiohiji, v Ikoni ju, v Listri. 
Kakšno preganjanje sem prebil! 
In iz vsega me je Gospod rešil. — 

12 Vsi, kateri hočejo v Jezusu Kristusu pobožno živeti, 
bodo preganjani. 
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6. MUCENCI SO PRESTALI VELIK BOJ V TRPLJENJU 
Hebr 10, 32—36. 

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. 

7. BLAGOR PRESKUŠANEMU 
Jak 1, 2—4. 12. 

Berilo iz pisma apostola Jakoba. 
2 V zgolj veselje si štejte, moji bratje, 

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. 

12 Blagor človeku, ki vzdrži v skušnjavi, 
zakaj preskusen bo prejel krono življenja, 
ki jo je Gospod obljubil tistim, ki ga ljubijo. 
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8. MUCENEC SE NE BOJI PREGANJAVCEV 
1 Pet 3, 14—17. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 
Preljubi, 

14 če bi zaradi pravice tudi trpeli, blagor vam! 
Njih grožnje se ne bojte in ne dajte se zbegati, 

15 marveč slavite Gospoda Kristusa v svojih srcih, 
vedno pripravljeni, da boste dali odgovor vsakemu, 
kdor hoče vedeti razlog za vaše upanje, 

16 toda krotko in spoštljivo. 
Imejte čisto vest, 
da bodo tisti, ki sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu, 
osramočeni v tem, v čemer vas obrekujejo. 

"Kaj t i bolje je, da trpite za dobra dela, 
če hoče božja volja, kakor za huda. 

9. VESELO TRPITE S KRISTUSOM 
1 Pet 4, 12—19. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 
12 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. 

14 Ako vas zasramujejo zaradi Kristusovega imena, blagor vam; 
zakaj Duh slave in moči, božji Duh, počiva nad vami. 

15 Nihče izmed vas naj pa ne trpi kot morilec 
ali tat ali hudodelec ali ovaduh; 

16 ako pa kot kristjan, naj se ne sramuje, 
ampak naj poveličuje Boga v tem imenu. > 
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17 Zakaj čas je, da se začne sodba pri božji hiši. 
Če se pa najprej pri nas, 
kakšen bo konec tistih, ki ne verujejo božjemu evangeliju? 

18 In če se pravični komaj reši, 
kje se bo pokazal brezbožnež in grešnik? 

19 Zato naj tudi tisti, ki trpijo po božji volji, 
svoje duše priporočajo zvestemu Stvarniku z dobrimi deli. 

10. NAŠA VERA ZMAGA SVET 
1 Jan 5, 1—5. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
Preljubi, 

1 vsakdo, ki veruje, da je Jezus — Kristus, 
je rojen iz Boga; 
in vsakdo, ki ljubi roditelja, 
ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. 

2 Iz tega spoznavamo, da ljubimo božje otroke, 
če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. 

3 Zakaj v tem je božja ljubezen, 
da spolnjujemo njegove zapovedi. 
In njegove zapovedi niso težke. 

4 Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. 
In to je zmaga, ki premaga svet: 
naša vera. 

5 Kdo pa premaga svet, 
če ne tisti, ki veruje, da je Jezus božji Sin? 

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, 
zakaj njih je nebeško kraljestvo. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Hvaljen Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, 
ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi. (Aleluja) 
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3 (Aleluja) Blagor človeku, ki vzdrži v preskušnji, 
ker bo prejel krono življenja. (Aleluja) 

4 (Aleluja) Ako vas zasramujejo zaradi Kristusovega imena, 
blagor vam, ker nad vami počiva božji Duh. (Aleluja) 

5 (Aleluja) Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, 
tebe hvali rnučencev sijajna vojska. (Aleluja) 

EVANGELIJ 

1. MUČENCI PRIČUJEJO ZA KRISTUSA PRED KRALJI 
Mt 10, 17—22. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 
"Varujte se 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. 

19 Kadar 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. 



240 Mučenci: evangelij 

2. MUČENCI NAJ SE NE BOJIJO TELESNE SMRTI 
Mt 10, 28—33. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: 

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. 

3. KRISTJAN MORA BITI PRIPRAVLJEN NA TRPUENJE 
Mt 10, 34—39. 

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. 
"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. 
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4. KO ŽIVLJENJE IZGUBIMO ZARADI JEZUSA, 
GA REŠIMO 

Lk 9, 23—26. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
Tisti čas je rekel Jezus vsem: 

23 Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi 
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. 

24 Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, 
kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. 

25 Kaj si namreč človek pomaga, 
če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi? 

26 Kdor se bo sramoval mene in mojih besed, 
tega se bo sramoval Sin človekov, 
kadar pride v svoji in Očetovi in svetih angelov slavi. 

5. SEME MORA UMRETI, DA OBRODI SAD 
Jan 12, 24—26. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

24 Resnično, resnično, povem vam: 
Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, 
ostane samo; 
če pa umrje, obrodi obilo sadu. 

25 Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, 
in kdor sovraži svoje življenje na tem svetu, 
ga bo ohranil za večno življenje. 

26 Če kdo meni služi, naj hodi za menoj 
in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. 
Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. 

16 
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6. JEZUS SVOJIM UČENCEM NAPOVEDUJE 
PREGANJANJE 

Jan 15, 18—21. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
18Ako vas svet sovraži, 

vedite, da je mene sovražil prej ko vas. 
19 Ko bi bili vi od sveta, bi svet svoje ljubil. 

Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz od sveta odbral, 
zato vas svet sovraži. 

20 Spominjajte se pa besede, ki sem vam jo rekel: 
»Služabnik ni večji ko njegov gospod.« 
Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; 
če so mojo besedo spolnjevali, 
bodo spolnjevali tudi vašo. 

21 Toda vse to vam bodo storili zaradi mojega imena, 
ker ne poznajo njega, ki me je poslal. 

7. SVET SOVRAŽI JEZUSOVE UČENCE 
Jan 17, llb—19. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus oči povzdignil proti nebu in rekel: 

11 Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal, 
da bodo eno kakor midva. 

12 Dokler sem bil med njimi, 
sem jih varoval v tvojem imenu; 
katere si mi dal, sem jih obvaroval 
nobeden izmed njih se ni pogubil 
razen sina pogubljenja, da se spolni pismo. 

"Zdaj pa grem k tebi; 
in o tem govorim na svetu, 
da bi imeli v sebi polnost mojega veselja. 
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14 Jaz sem jim izročil tvoj nauk 
svet pa jih je sovražil, 
ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. 

15 Ne prosim, da jih vzameš s sveta, 
ampak da jih obvaruješ hudega. 

16 Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. 
"Posveti jih v resnici; 

tvoja beseda je resnica. 
18 Kakor si mene poslal na svet, 

sem tudi jaz nje poslal v svet. 
19 Zanje se jaz posvečujem, 

da bodo tudi oni posvečeni v resnici. 

16* 
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4. Apostoli — ribiči ljudi (Mr 1), str. 269. 
5. Po vsem svetu oznanjujte evangelij (Mr 16) — za misijonarje, str. 270. 
6. Na tvojo besedo bom vrgel mrežo (Lk 5) — za misijonarje, str. 271. 
7. Žetev je velika, delavcev pa malo (Lk 10), str. 272. 
8. Jezus prepušča kraljestvo apostolom (Lk 22), str. 272. 
9. Dobri pastir da življenje za ovce (Jan 10), str. 273. 

10. Apostoli so Jezusovi prijatelji (Jan 15), str. 274. 
11. Jezus zaupa Petru svoje ovce (Jan 21) — za papeža, str. 275. 



V ČAST SVETIM PASTIRJEM 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 
1. Mojzesova prošnja rešuje ljudi (2 Mojz 32), str. 246. 
2. Gospod je njegova dediščina (5 Mojz 10), str. 247. 
3. Bog ukaže Samuelu, da mazili Davida za kralja (1 Sam 16), str. 247. 
4. Izaija postane božji prerok (Iz 6), str. 248. 
5. Glasniki so poslani po vsej zemlji (Iz 52) — za misijonarje, str. 249. 
6. Bog mazili in pošlje preroka (Iz 61), str. 250. 
7. Bog pokliče Jeremija za preroka (Jer 1), str. 250. 
8. Odgovornost preroške službe (Ezek 3), str. 251. 
9. Bog obiskuje svoje ovce kot Dobri pastir (Ezek 34), str. 252. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. Apostol gre k poganom (Apd 13) — za misijonarje, str. 253. 
2. Pazite na vso božjo čredo (Apd 20), str. 253. 
3. Kristus oznanja luč poganom (Apd 26) — za misijonarje, str. 254. 

DRUGO BERILO 

1. Različni darovi v korist vse Cerkve (Rimlj 12), str. 258. 
2. Bog hoče, naj vero oznanjamo (1 Kor 1) — za misijonarje, str. 259. 
3. Oskrbniki božjih skrivnosti (1 Kor 4), str. 259. 
4. Gorje mi, če ne bom oznanjal evangelija (1 Kor 9), str. 260. 
5. Bog daje zmožnost oznanjevavcem (2 Kor 3), str. 261. 
6. Oznanjamo Jezusa Kristusa, ne sebe (2 Kor 4), str. 261. 
7. Po Kristusu imamo službo sprave (2 Kor 5), str. 262. 
8. Služba, da se zida Kristusovo telo (Ef 4), str. 263. 
9. Služabnik Cerkve po božjem načrtu (Kol 1), str. 264. 

10. Apostol da tudi svoje življenje (1 Tes 2), str. 264. 
11. Dobri zaklad ohrani v Svetem Duhu (2 Tim 1), str. 265. 
12. Oznanjuj, spolni svojo službo (2 Tim 4), str. 266. 
13. Pasite božjo čredo, ki je pri vas (1 Pet 5), str. 266. 

EVANGELIJ 

1. Ti si Peter — Skala (Mt 16) — za papeža, str. 268. 
2. Največji med vami bodi strežnik (Mt 23), str. 268. 
3. Pojdite in učite vse narode (Mt 28) — za misijonarje, str. 269. 
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PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. MOJZESOVA PROŠNJA REŠUJE LJUDI 
2 Mojz 32, 7—14. 

Berilo iz druge Mojzesove knjige. 
7 Tedaj je Gospod govoril Mojzesu 

»Pojdi, stopi dol! 
Tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, 
ravna hudobno. 

8 Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal; 
naredili so si ulito tele, 
ga molili, mu darovali in rekli: 
»Izrael, to je tvoj bog, 
ki te je izpeljal iz egiptovske dežele!'« 

'Gospod je dalje rekel Mojzesu: 
»Videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. 

10 Sedaj me pusti, 
da se vname moj srd zoper nje in jih pokončam; 
tebe pa napravim v velik narod!« 

11 Mojzes pa je prosil Gospoda, svojega Boga, in rekel: 
»Gospod, zakaj se vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, 
ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele 
z veliko močjo in z močno roko? 

"Zakaj naj bi govorili Egipčani: 
,Zlovoljno jih je izpeljal, da jih pomori v gorah 
in iztrebi s površja zemlje?' 
Odvrni se od togote svoje jeze in naj ti bo žal 
zaradi zla, ki si ga namenil svojemu ljudstvu! 

13 Spomni se svojih služabnikov, Abrahama, Izaka in Izraela, 
ki si jim prisegel pri sebi in jim obljubil: 
»Namnožil bom vaš zarod kakor zvezde na nebu 
in vso to deželo, ki sem o njej govoril, 
bom dal vašemu zarodu v večno posest!'« 
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14 Tedaj je bilo Gospodu žal zaradi zla, 
o katerem je govoril, 
da bi ga storil svojemu ljudstvu. 

2. GOSPOD JE NJEGOVA DEDIŠČINA 
5 Mojz 10, 8—9. 

Berilo iz pete Mojzesove knjige. 
Mojzes je govoril ljudstvu: 

'Gospod je odločil Levijev rod, 
naj nosi skrinjo Gospodove zaveze, 
naj stoji pred Gospodom, 
mu služi in v njegovem imenu blagoslavlja, 
kakor je do današnjega dne. 

9 Zato Levi nima deleža in dedine s svojimi brati: 
Gospod je njegova dediščina, 
kakor mu je obljubil Gospod, tvoj Bog. 

3. BOG UKAŽE SAMUELU, DA MAZILI DAVIDA 
ZA KRALJA 

1 Sam 16, lb. 6—13a. 

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

»Napolni svoj rog z oljem in odpravi se na pot! 
Pošljem te k Betlehemcu Isaju; 
kajti med njegovimi sinovi sem si izvolil kralja!« 

6 Ko je prišel, je zagledal Eliaba 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.« |> 
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8 Nato je Isaj poklical Abinadaba 
in ga pripeljal pred Samuela. Pa je rekel: 
»Tudi tega ni Gospod izvolil.« 

'Potem je Isaj pripeljal Sama. Pa je rekel: 
»Tudi tega ni Gospod izvolil.« 

10 Tako je pripeljal Isaj sedem svojih sinov pred Samuela. 
Pa je Samuel rekel Isaju: 
»Teh Gospod ni izvolil.« 

11 Tedaj je Samuel rekel Isaju: 
»Ali so to že vsi?« 
Odgovoril je: 
»Manjka še najmlajši. Glej, ta pase drobnico!« 
In Samuel je velel Isaju: 
»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. 

4. IZAIJA POSTANE BOŽJI PREROK 
Iz 6, 1—8. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1V 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 nad vojskami! 
Vsa zemlja je polna njegovega veličastva!« 
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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 nad vojskami!« 

* Tedaj je priletel 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!« 

8 In slišal sem glas Vsemogočnega, ki je rekel: 
»Koga naj pošljem? Kdo nam pojde?« 
In sem odgovoril: »Tukaj sem, pošlji mene!« 

5. GLASNIKI SO POSLANI PO VSEJ ZEMLJI 
Iz 52, 7—10. (Za misijonarje) 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
7 Kako ljubke so na gorah noge glasnika radosti, 

ki oznanja mir, prinaša veselo sporočilo, razglaša rešitev. 
Sionu govori: »Tvoj Bog kraljuje!« 

8 Čuj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, skupaj se radujejo, 
ker na svoje oči veseli gledajo Gospodovo vrnitev na Sion. 

'Vzklikajte radostno vse jeruzalemske razvaline, 
ker je Gospod potolažil svoje ljudstvo, odkupil Jeruzalem. 

"Gospod je razgalil svojo sveto ramo 
pred očmi vseh narodov, 
in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje. 
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6. BOG MAZILI IN POŠLJE PREROKA 
Iz 61, 1—3a. 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
1 Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj, 
ker me je Gospod pomazilil. 
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim, 
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu, 
da oznanim jetnikom prostost in zvezanim rešenje, 

2 da oklicem leto Gospodove milosti, 
dan maščevanja našega Boga, 
da potolažim vse žalujoče, 

3 da dam na Sionu žalujočim kot dar venec namesto pepela, 
olje veselja namesto žalnega ogrinjala, 
hvalospev namesto obupa. 

7. BOG POKLICE JEREMIJA ZA PREROKA 
Jer 1, 4—9. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
4 V dneh kralja Jozija mi je prišla Gospodova beseda: 
5 Preden sem te upodobil v materinem telesu, 

sem te poznal; 
preden si prišel iz materinega krila, 
sem te posvetil, 
te postavil za preroka narodom. 

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. 
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'Potem je Gospod stegnil svojo roko, 
se dotaknil mojih ust in mi je rekel: 
»Glej, svoje besede polagam v tvoja usta.« 

8. ODGOVORNOST PREROŠKE SLUŽBE 
Ezek 3, 16—21. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 
16 Tedaj mi je prišla Gospodova beseda takole: 
17 Sin človekov, postavil sem te za čuvaja Izraelovi hiši. 

Ko slišiš iz mojih ust besedo, 
jih posvari v mojem imenu! 

"Če porečem hudobnežem: »Gotovo umreš«, in ga ne svariš 
in ne govoriš, da bi posvaril hudobneža 
pred njegovim hudobnim potom in ga ohranil pri življenju, 
hudobni umre zaradi tvoje krivde, 
a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. 

19 Če pa posvariš hudobneža, pa se ne spreobrne 
od svoje hudobije in svojega zlobnega pota, 
umre v svoji krivdi, ti pa si rešil svoje življenje. 

20 Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti in dela krivico, 
mu nastavim spotiko, da umre. 
Če ga nisi svaril, umre zaradi svojega greha, 
in njegova pravična dela, ki jih je storil, 
ne bodo v spominu. 
Iz tvojih rok pa bom terjal njegovo kri. 

21 Če pa si pravičnega posvaril, naj ne greši, 
in on res ne greši več, ostane pri življenju; 
kajti dal se je posvariti, 
in ti si rešil svoje življenje. 
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9. BOG OBISKUJE SVOJE OVCE KOT DOBRI PASTIR 
Ezek 34, 11—16. 

Berilo iz knjige preroka Ezekijela. 
11 Tako govori Gospod Bog: 

Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce 
in bom gledal nanje. 

12 Kakor pastir gleda na svojo čredo, 
ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, 
tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce 
in jih rešil iz vseh krajev, 
kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne. 

"Pripeljem jih izmed ljudstev 
in zberem jih iz dežel ter privedeni v njih deželo. 
Pasel jih bom po Izraelovih gorah, 
po dolinah in po vseh naseljih v deželi. 

14 Na dobri paši jih bom pasel; 
na Izraelovih gorskih višinah bodo njih pašniki. 
Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; 
imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. 

"Jaz sam bom pasel svoje ovce, 
in jaz jim bom nudil počitek, 
govori vsemogočni Gospod. 

16 Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, 
ranjene obvežem, bolne pokrepčam, 
zdrave in krepke obvarujem. 
Pasel jih bom, kakor je prav. 
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PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. APOSTOL GRE K POGANOM 
Apd 13, 46—49. (Za misijonarje) 

Berilo iz Apostolskih del. 
46 Tedaj sta Pavel in Barnaba rekla Judom: 

»Vam je bilo treba najprej oznaniti božjo besedo; 
ker jo pa zametujete 
in se imate za nevredne večnega življenja, 
glejte, se obrneva k poganom. 

47 Zakaj tako nam je zapovedal Gospod: 
,Postavil sem te za luč poganom, 
da bi bil v zveličanje do konca zemlje.'« 

48 Ko so pogani to slišali, so se veselili 
in poveličevali Gospodovo besedo; 
in sprejeli so vero vsi, 
ki so bili določeni za večno življenje. 

49 In Gospodova beseda se je širila po vsej deželi. 

2. PAZITE NA VSO BOŽJO ČREDO 
Apd 20, 17—18a. 28—32. 36. 

Berilo iz Apostolskih del. 

"Tiste dni je Pavel iz Mileta poslal v Efez 
poklicat cerkvene starešine. 

18 Ko so prišli k njemu, jim je rekel: 
28 »Pazite nase in na vso čredo, 

v kateri vas je Sveti Duh postavil za škofe, 
da vodite božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. 

29 Vem, da bodo po mojem odhodu 
prišli k vam grabežljivi volkovi, 
ki ne bodo prizanašali čredi. [ 
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30 Izmed vas samih bodo vstali možje, 
ki bodo oznanjali krive nauke, 
da bi potegnili učence za seboj. 

31 Zato bodite čuječi in pomnite, 
da tri leta nisem nehal noč in dan 
s solzami opominjati vsakega izmed vas. 

32 Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, 
kateri vas more dvigniti 
in vam dati delež med vsemi svetimi.« 

36 Ko je to izgovoril, je pokleknil 
in molil z njimi vsemi. 

3. KRISTUS OZNANJA LUC POGANOM 
Apd 26, 19—23. (Za misijonarje) 

Berilo iz Apostolskih del. 
Tiste dni je Pavel odgovoril kralju Agripu: 

19 Nisem bil neposlušen nebeški prikazni, 
20 temveč sem oznanjal najprej tistim, ki so v Damasku, 

v Jeruzalemu in po vsej judovski deželi. 
nato poganom, naj se kesajo in spreobrnejo k Bogu, 
izvršujoč prava spokorna dela. 

21 Zaradi tega so me Judje prijeli v templju 
in skušali umoriti. 

22 Toda z božjo pomočjo podpiran do tega dne 
stojim kot priča malim in velikim 
in nič drugega ne govorim kakor to, 
kar so Mojzes in preroki napovedovali o prihodnosti: 

23 da mora Kristus trpeti 
in da mora oznanjati luč ljudstvu in poganom, 
ko je kot prvi vstal od mrtvih. 
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PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 

1) PSALM 15 (1—2a.5. 7—8. 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. 

Pokazal mi boš pot življenja, 
polnost veselja pri sebi, 
večne radosti na svoji desnici, 
večne radosti na svoji desnici. Odpev. 

2) PSALM 22 (1—3 a. 3 b - 4 a . 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, 
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. 
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3) PSALM 88 (2—3. 4—5. 21—22. 25.27) 

O d p e v : Gospodove milosti bom na veke opeval. 

Gospodove milosti bom na veke opeval, 
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. 
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.« 
Z nebes si utrdil svojo zvestobo. Odpev. 

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem, 
prisegel sem Davidu, svojemu hlapcu: 
na veke utrdim tvoj zarod, 
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.« 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; 
on me bo klical: Moj oče si ti, 
moj Bog in skala mojega zveličanja. Odpev. 

4) PSALM 95 (1—2 a. 2b—3. 7—8 a. 10) 

O d p e v : Oznanjajte Gospodova čudovita dela. 

Poj te Gospodu novo pesem, 
poj te Gospodu vse dežele! 
Poj te Gospodu, slavite njegovo ime! Odpev. 
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje, 
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi, 
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi! Odpev. 

Dajte Gospodu, ljudski rodovi, 
dajte Gospodu slavo in moč, 
dajte Gospodu slavo njegovega imena! Odpev. 

Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!« 
Utrdil je svet, ki ne omahne, 
vladal bo ljudstva po pravici. Odpev. 
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5) 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. 

6) PSALM 116 (1—2) 

O d p e v : Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij. 
ali: Aleluja. 

Hvalite Gospoda vsi narodi, 
slavite ga vsa ljudstva. 
Močna je do nas njegova ljubezen, 
Gospodova zvestoba traja vekomaj. Odpev. 

17 
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DRUGO BERILO 

1. RAZLIČNI DAROVI V KORIST VSE CERKVE 
Rimlj 12, 3—13. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
3 po milosti, ki mi je dana, naročam vsakemu izmed vas, 

naj ne misli o sebi več, kakor se sme misliti, 
temveč naj misli, kakor je prav, 
vsak po meri vere, ki mu jo je Bog dodelil. 

4 Kakor imamo namreč v enem telesu mnogo udov, 
vsi udje pa nimajo istega opravila, 

5 tako je množica nas eno telo v Kristusu, 
posamezni pa med seboj udje. 

6 Imamo pa darove, ki so različni po nam dani milosti: 
če preroštvo, naj bo po nauku vere; 

7 če strežništvo, naj bo v strežbi; 
kdor je učitelj, naj bo pri poučevanju; 

8 kdor je tolažnik, naj tolaži; 
kdor deli miloščino, naj jo v preproščini; 
kdor je predstojnik, naj bo z vnemo; 
kdor skazuje usmiljenje, naj ga z veseljem. 

'Ljubezen bodi brez hinavščine. 
Sovražite hudo, držite se dobrega; 

10bratovsko se med seboj ljubite; 
v spoštovanju drug drugemu prvujte; 

11 v gorečnosti ne bodite počasni; 
v duhu bodite goreči; Gospodu služite. 

12 V upanju se veselite; 
v nadlogi potrpite; v molitvi vztrajajte; 
s svetimi v potrebah delite; gostoljubje gojite. 
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2. BOG HOČE, NAJ VERO OZNANJAMO 
1 Kor 1, 18—25. (Za misijonarje) 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

18 nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo, 
nam, kateri smo na poti zveličanja, pa božja moč. 

19 Zakaj pisano je: 
»Uničil bom modrost modrih 
in zavrgel bom razumnost razumnih.« 

20 Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? 
Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet? 

21 Ker namreč svet po svoji modrosti 
ni spoznal Boga v božji modrosti, 
je Bog sklenil verujoče zveličati po nespameti oznanjevanja. 

22 Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, 
23 mi pa oznanjamo križanega Kristusa, 

Judom pohujšanje, a poganom nespamet, 
24 njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, 

Kristusa, božjo moč in božjo modrost. 
23 Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, 

in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. 

3. OSKRBNIKI BOŽJIH SKRIVNOSTI 
1 Kor 4, 1—5. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

'vsakdo nas imej za Kristusove služabnike 
in oskrbnike božjih skrivnosti. 

2 Pri oskrbnikih se sicer zahteva, da je vsak zvest. 
3 Meni pa je prav malo mar, 

da me sodite vi ali človeško sodišče, 
pa tudi sam se ne sodim; r 

17* 
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4 nič sicer nimam na vesti, vendar s tem še nisem opravičen: 
Gospod je, ki me sodi. 

5 Zato ničesar ne sodite pred časom, 
dokler ne pride Gospod, 
ki bo tudi osvetlil, kar je v temi skritega, 
in bo razodel misli src: 
takrat bo vsakdo prejel hvalo od Boga. 

4. GORJE MI, CE NE BOM OZNANJAL EVANGELIJA 
1 Kor 9, 16—19. 22—23. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
16 če evangelij oznanjani, mi ne gre hvala, 

ker mi je naložena dolžnost; 
kajti gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal. 

17 Če namreč iz svoje volje to delam, imam plačilo, 
če pa ne iz svoje volje, mi je poverjeno oskrbništvo. 

18 Kaj je torej moje plačilo? 
Da pri oznanjevanju evangelija 
ne napravim evangeliju stroškov 
in tako pri evangeliju ne izrabim svoje pravice. 

"Dasi sem namreč od vseh neodvisen, 
sem se vsem uslužil, da bi jih kar največ pridobil. 

22 Slabotnim sem postal slaboten, 
da bi slabotne pridobil. 
Vsem sem postal vse, 
da bi jih vsekakor nekaj rešil. 

23 Vse pa delam zaradi evangelija, 
da bi tudi jaz dobil delež pri njem. 
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5. BOG DAJE ZMOŽNOST OZNANJEVAVCEM 
2 Kor 3, 1—6a. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

1 ali začenjamo spet priporočati sami sebe? 
Ali mar potrebujemo, kakor nekateri, 
priporočilnih pisem do vas ali od vas? 

2 Naše pismo ste vi, zapisano v naših srcih, 
ki ga poznajo in berejo vsi ljudje: 

3 očitno je namreč, da ste Kristusovo pismo, 
sestavljeno po nas, pisano ne s črnilom, 
ampak z Duhom živega Boga, 
ne na kamnitih ploščah, marveč na mesenih ploščah srca. 

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. 

6. OZNANJAMO JEZUSA KRISTUSA, NE SEBE 
2 Kor 4, 1—2. 5—7. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

1 ker imamo po usmiljenju, ki smo ga dosegli, tako službo, 
ne omagujemo, 

2 ampak smo se odrekli skrivnih del, 
ki bi se jih morali sramovati; 
ne hodimo v zvijačnosti, tudi ne pačimo božje besede, 
ampak se z oznanjevanjem resnice 
priporočamo vesti vseh ljudi pred Bogom. 

5 Ne oznanjamo namreč sebe, 
ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda, 
sebe pa kot vaše služabnike zaradi Jezusa. t> 
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6 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. 

7 Imamo pa ta zaklad v lončenih posodah, 
da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. 

7. PO KRISTUSU IMAMO SLUŽBO SPRAVE 
2 Kor 5, 14—20. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
14 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. 

"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. 

18 Vse pa je od Boga, 
ki nas je po Kristusu s seboj spravil 
in nam dal službo sprave; 

19 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. 
Prdsimo v imenu Kristusa: 
Spravite se z Bogom! 
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8. SLUŽBA, DA SE ZIDA KRISTUSOVO TELO 
Ef 4, 1—7. 11—13. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 

Bratje, 
1 opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: 
živite, kakor se spodobi za poklic, 
v katerega ste poklicani, 

2 v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; 
drug drugega prenašajte v ljubezni 

3 in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; 
4 eno telo in en Duh, 
kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; 

5 en Gospod, ena vera, en krst; 
6 en Bog in Oče vseh, 

ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. 
7 Slehernemu izmed nas pa je bila dana milost 
po meri Kristusovega daru. 

11 On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, 
zopet drugi evangelisti 
in zopet drugi pastirji ter učitelji, 

12 da se tako sveti usposobijo za delo službe 
in se zida Kristusovo telo, 

"dokler vsi ne dospemo do edinosti vere 
in spoznanja božjega Sina, do popolnega moža, 
do mere polne Kristusove starosti. 
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9. SLUŽABNIK CERKVE PO BOŽJEM NAČRTU 
Kol 1, 24—29. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. 

Bratje, 
24 zdaj se veselim v trpljenju za vas 

in na svojem telesu dopolnjujem, 
kar nedostaja Kristusovim bridkostim, 
za njegovo telo, ki je Cerkev. 

"Zakaj zanjo sem postal služabnik 
po božjem načrtu, ki mi je bil dan za vas, 
da dopolnim božjo besedo, 

26 skrivnost, ki je bila skrita od vekov in v vseh rodovih, 
zdaj pa je razodeta njegovim svetim. 

27 Njim je Bog hotel oznaniti, 
kako bogata je med pogani veličina te skrivnosti: 
to je namreč Kristus v vas, upanje slave; 

28 njega oznanjamo in vsakega človeka opominjamo 
in vsakega človeka poučujemo v vsej modrosti, 
da bi vsakega človeka napravili popolnega v Kristusu. 

29 Za to se tudi trudim in borim z vso silo, 
ki mi jo je dal in ki se v meni mogočno udejstvuje. 

10. APOSTOL DA TUDI SVOJE ŽIVLJENJE 
1 Tes 2, 2b—8. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Solunčanom. 

Bratje, 
2 v našem Bogu smo se osrčili, 

da smo vam z velikim trudom oznanili božji evangelij, 
dasi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili 

zasramovani. 
3 Zakaj naša pridiga ni iz blodnje, 

ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, 
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"marveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, 
da nam je poveril evangelij; 
ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, 
ampak Bogu, ki preskuša naša srca. 

5 Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, 
nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. 

6 Tudi nismo iskali človeške časti ne pri vas ne pri drugih. 
7 Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, 

ali nastopili smo med vami milo, 
kakor neguje mati svoje otroke. 

8 Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni 
dati vam ne samo božji evangelij, 
ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili. 

11. DOBRI ZAKLAD OHRANI V SVETEM DUHU 
2 Tim 1, 13—14; 2, 1—3. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 

Preljubi, 
13 drži se kot pravila zdravih naukov, 

ki si jih od mene slišal v veri in ljubezni, 
ki je v Jezusu Kristusu; 

14 dobri zaklad ohrani s pomočjo Svetega Duha, 
ki v nas prebiva. v 

1 Sin moj, bodi močan v milosti, ki je v Jezusu Kristusu. 
2 Kar si pa pred mnogimi pričami slišal od mene, 

to izroči zvestim ljudem, 
kateri bodo sposobni, da bodo tudi druge poučili. 

3 Trpi tudi ti kakor dober vojak Jezusa Kristusa. 
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12. OZNANJUJ, SPOLNI SVOJO SLUŽBO 
2 Tim 4, 1—5. 

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 Oznanjaj besedo, 
vztrajaj, bodi prilično ali neprilično; 
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. 

13. PASITE BOŽJO ČREDO, KI JE PRI VAS 
1 Pet 5, 1—4. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
1 starešine med vami prosim, jaz, ki sem tudi starešina 
in priča Kristusovega trpljenja 
in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: 

2pasite božjo čredo, ki je pri vas, 
in pazite nanjo, ne prisiljeno, 
marveč radovoljno, kakor hoče Bog; 
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ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; 
3 tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, 
marveč kakor vzor čredi. 

4 Ko se prikaže najvišji Pastir, 
boste prejeli nevenljivi venec slave. 

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) Pojdite in učite vse narode, govori Gospod, 
jaz sem z vami vse dni do konca sveta. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Hodite za menoj, govori Gospod, 
in napravil vas bom za ribiče ljudi. (Aleluja) 

3 (Aleluja) Gospod me je poslal oznanit blagovest ubogim, 
naznanit jetnikom oproščenje. (Aleluja) 

4 (Aleluja) Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, 
poznam svoje ovce in moje poznajo mene. (Aleluja) 

5 (Aleluja) Imenoval sem vas prijatelje, govori Gospod, 
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. (Aleluja) 

6 (Aleluja) Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu 
in je ustanovil med nami nauk sprave. (Aleluja) 
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EVANGELIJ 
1. TI SI PETER — SKALA 

Mt 16, 13—19, (Za papeža) 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
13 Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, 

je svoje učence spraševal: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« 

"Odgovorili so: 
»Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi: da je Elija, 
zopet drugi: da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« 

15 Reče jim: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 

16 Spregovoril je Simon Peter in rekel: 
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 

"Jezus mu je odgovoril: 
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, 
zakaj meso in kri ti nista tega razodela, 
ampak moj Oče, ki je v nebesih. 

18 Pa tudi jaz tebi povem: 
Ti si Peter — Skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev 
in peklenska vrata je ne bodo premagala. 

19 Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. 
Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, 
in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« 

2. NAJVEČJI MED VAMI BODI STREŽNIK 
Mt 23, 8—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 
8 Ne dajajte se klicati z imenom »rabbi«, 
zakaj eden je vaš Učenik, vi vsi ste pa bratje. 
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9 Tudi ne kličite nikogar na zemlji »očeta«, 
zakaj eden je vaš Oče, nebeški. 

10 Tudi se ne imenujte vodniki, 
zakaj eden je vaš vodnik, Kristus. 

11 Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. 
12 Kdor se bo poviševal, bo ponižan, 

in kdor se bo poniževal, bo povišan. 

3. POJDITE IN UČITE VSE NARODE 
Mt 28, 16—20. (Za misijonarje) 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

"Tisti čas so enajsteri učenci šli v Galilejo, 
na goro, kamor jim je bil naročil Jezus. 

17 Ko so ga ugledali, so ga molili, 
a nekateri so dvomili. 

18 Jezus je pristopil in jim spregovoril te besede: 
»Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 

"Pojdite torej in učite vse narode; 
krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha 

20 in učite jih spolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal; 
in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« 

4. APOSTOLI — RIBIČI LJUDI 
Mr 1, 14—20. 

Iz svetega evangelija po Marku. 
14 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, > 
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ko sta mreže metala v morje; 
bila sta namreč ribiča. 

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

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. 

5. PO VSEM SVETU OZNANJUJTE EVANGELIJ 
Mr 16, 15—20. (Za misijonarje) 

Iz svetega evangelija po Marku. 
Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: 

15 »Pojdite po vsem svetu 
in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. 

16 Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, 
kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. 

17 Tiste, ki bodo verovali, 
pa bodo spremljala ta znamenja: 
v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, 
govorili nove jezike, 

18 kače dvigali s tal 
in, če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; 
na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« 

19 Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, 
in je sedel na božjo desnico. 

20 Oni pa so šli in učili povsod; 
Gospod je delal z njimi 
in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala. 
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6. NA TVOJO BESEDO BOM VRGEL MREŽO 
Lk 5, 1—11. (Za misijonarje) 

Iz svetega evangelija po Luku. 
1 Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, 

da bi poslušala božjo besedo; 
on je pa stal ob Genezareškem jezeru, 

2 in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; 
ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. 

3 Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, 
in ga prosil, naj odrine malo od kraja; 

4 in sedel je in iz čolna množice učil. 

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 
»Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« 

5 Simon se je oglasil in mu rekel: 
»Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; 
toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« 

6 In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, 
da so se njih mreže trgale. 

7Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, 
naj jim pridejo pomagat. 
Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. 

8 Ko pa je to videl Simon Peter, 
je padel Jezusu k nogam in rekel: 
»Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« 

9 Groza je bila namreč obšla njega 
in vse, ki so bili z njim, 
zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; 

10 prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, 
ki sta bila Simonova tovariša. 
Jezus je pa Simonu rekel: 
»Ne boj se; odslej boš ljudi lovil!« 

11 In potegnili so čolna h kraju, 
popustili vse in šli za njim. 
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7. ŽETEV JE VELIKA, DELAVCEV PA MALO 
Lk 10, 1—9. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
1 Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset 
in jih poslal pred seboj po dva in dva 
v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. 

2 Govoril jim je: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo; 
prosite torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev na svojo žetev. 

3 Pojdite: glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. 
4 Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala 

in nikogar na potu ne pozdravljajte. 
5 V katero koli hišo pridete, recite najprej: 

,Mir tej hiši!' 
6 In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; 

če pa ne, se povrne k vam. 
7 V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; 

zakaj delavec je vreden svojega plačila. 
Ne prehajajte iz hiše v hišo. 

8 In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, 
jejte, kar se pred vas postavi; 

9 ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: 
»Približalo se vam je božje kraljestvo.'« 

8. JEZUS PREPUŠČA KRALJESTVO APOSTOLOM 
Lk 22, 24—30. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
24 Tisti čas je nastal prepir med apostoli, 

kateri izmed njih se zdi, da je največji. 
"Jezus jim je pa rekel: 

»Kralji poganov gospodujejo nad njimi 
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in tisti, ki imajo oblast nad njimi, 
se imenujejo Dobrotniki. 

26 Vi pa ne tako. 
Temveč kdor je največji med vami, 
naj bo kakor najmlajši, 
in predstojnik kakor strežnik. 

27 Kdo je namreč večji: 
kdor je pri mizi, ali kdor streže? 
Ali ne, kdor je pri mizi? 
Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže. 

28 Vi ste, kateri ste vztrajali z menoj v mojih preskušnjah, 
29 in jaz vam prepuščam kraljestvo 

kakor ga je meni prepustil moj Oče, 
39 da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu, 

sedeli na prestolih 
in sodili dvanajstere Izraelove rodove.« 

9. DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA OVCE 
Jan 10, 11—16. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus govoril: 

11 Jaz sem dobri pastir. 
Dobri pastir da svoje življenje za ovce. 

12 Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, 
ko vidi, da prihaja volk, ovce popusti ter zbeži 
— in volk jih pograbi in razkropi —, 

13 ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. 
"Jaz sem dobri pastir 

in poznam svoje in moje poznajo mene, 
15 kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; 

in svoje življenje dam za ovce. 

18 
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16 Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; 
tudi tiste moram pripeljati: 
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 

10. APOSTOLI SO JEZUSOVI PRIJATELJI 
Jan 15, 9—17. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: 

'Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; 
ostanite v moji ljubezni. 

10Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, 
boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta 
in ostal v njegovi ljubezni. 

11 To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas 
in da se vaše veselje dopolni. 

12 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, 
kakor sem vas ljubil jaz. 

"Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 
da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. 

14 Vi ste moji prijatelji, 
ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. 

"Ne imenujem vas več služabnike, 
zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. 
Vas pa sem imenoval prijatelje, 
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 

16 Niste vi mene izvolili, 
ampak jaz sem vas izvolil in postavil, 
da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; 
da vam bo Oče dal, 
kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 

17 To vam naročam, da se ljubite med seboj. 
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11. JEZUS ZAUPA PETRU SVOJE OVCE 
Jan 21, 15—17. (Za papeža) 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Ko se je Jezus prikazal svojim učencem 
i s in z njimi jedel, reče Simonu Petru: 

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« 
Odgovori mu: 
»Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moja jagnjeta.« 

"Zopet v drugo mu reče: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
Odgovori mu: 
»Da, Gospod, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moje ovce.« 

17 V tretje mu reče: 
»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: 
»Ali me ljubiš?« in odgovori mu: 
»Gospod ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« 
Reče mu: 
»Pasi moje ovce.« 

18* 



V ČAST CERKVENIM UČITELJEM 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. Bog obljubi modrost Salamonu (1 Kralj 3), str. 277. 
2. Modrost je boljša ko zdravje in lepota (Modr 7), str.277. 
3. Bog ga napaja z modrostjo (Sir 15), str. 278. 
4. Bog ga napolni z duhom razumnosti (Sir 39), str. 279. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. Peter prvič uči na binkošti (Apd 2), str. 279. 
2. Pavel uči, da je Bog spolnil obljubo, ko je obudil Jezusa (Apd 13), str. 280. 

DRUGO BERILO 

1. Bog hoče, naj vero oznanjamo (1 Kor 1), str. 283. 
2. Oznanjamo skrito božjo modrost (1 Kor 2), str. 284. 
3. V nas mora biti Kristusovo mišljenje (1 Kor 2), str. 285. 
4. Poganom je treba oznaniti Kristusovo bogastvo (Ef 3), str. 286. 
5. Služba, da se zida Kristusovo telo (Ef 4), str. 286. 
6. Dobri zaklad ohrani v Svetem Duhu (2 Tim 1), str. 287. 
7. Oznanjuj, spolni svojo službo (2 Tim 4), str. 288. 

EVANGELIJ 

1. Vi ste luč sveta (Mt 5), str. 289. 
2. Kristus je naš edini učitelj (Mt 23), str. 289. 
3. Prilika o sejavcu in semenu (Mr 4), str. 290. 



Cerkveni učitelji: prvo berilo 277 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. BOG OBLJUBI MODROST SALOMONU 
1 Kralj 3, 11—14. 

Berilo iz prve Jorjige kraljev. 
11 Tiste dni je Gospod rekel Salomonu: 

Ker si 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. 

"Pa tudi to, česar nisi prosil, ti bom dal: 
bogastvo in slavo, tako da vse tvoje žive dni 
med kralji ne bo tebi enakega. 

14 In če boš hodil po mojih potih 
ter spolnjeval moje zakone in zapovedi, 
kakor je hodil tvoj oče David, 
ti bom dal tudi dolgo življenje. 

2. MODROST JE BOLJŠA KO ZDRAVJE IN LEPOTA 
Modr 7, 7—10. 15—16. 

Berilo iz knjige Modrosti. 
7 Prosil sem, in dana mi je bila razumnost, 

klical sem, in prišel mi je duh modrosti. 
8 Bolj sem jo cenil kakor žezla in prestole, 
in bogastva nisem nič cenil v primeri z njo; 

9 tudi je nisem izenačeval z žlahtnim kamnom, 
ker je vse zlato spričo nje le malo peska, 
in srebro se pred njo šteje za blato. t> 



278 Cerkveni učitelji: prvo berilo 

10 Bolj ko zdravje in lepoto sem jo ljubil, 
rajši sem jo hotel imeti kot luč, 
ker njen sijaj nikdar ne ugasne. 

15 Meni pa naj Bog da, da povem po razsodnosti 
in dobim misli, vredne danih darov; 
saj je on učitelj modrosti in voditelj modrih. 

16 Zakaj v njegovi roki smo mi in naše besede 
in vsaka razsodnost in spretnost pri delu. 

3. BOG GA NAPAJA Z MODROSTJO 
Sir 15, 1—6. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
*Kdor se boji Boga, dela dobro; 
kdor se drži postave, jo doseže. 

2 Ona mu pride naproti kakor mati 
in ga sprejme kakor mlada žena; 

3 hrani ga s kruhom razsodnosti 
in ga napaja z vodo modrosti; 

4 on se naslanja nanjo in ne omahuje, 
njej se zaupa in ni osramočen. 

5 Ona ga povišuje nad njegove tovariše, 
mu odpira usta sredi občine. 

'P r i njej najde veselje in radost 
in podeduje večno slavo. 
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4. BOG GA NAPOLNI Z DUHOM RAZUMNOSTI 
Sir 39, 6—11. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
6Ako veliki Gospod hoče, 

ga napolni z duhom razumnosti; 
on potem izliva besede svoje modrosti 
in v molitvi slavi Gospoda. 

7 On razume njegov svet in nauk 
in razmišlja o njegovih skrivnostih. 

8 On objavlja svoj vzgojni nauk 
in se ponaša s postavo Gospodove zaveze. 

'Mnogi hvalijo njegovo razumnost, 
ki ne bo na veke pozabljena; 
njegov spomin ne izgine 
in njegovo ime bo živelo od roda do roda. 

10 Narodi slavijo njegovo modrost 
in njegovo hvalo oznanjuje občina. 

11 Dokler živi, je njegovo ime spoštovano bolj ko tisoč drugih, 
in če leže k pokoju, mu to zadostuje. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. PETER PRVIČ UCI NA BINKOŠTI 
Apd 2, 14a. 22—24. 32—36. 

Berilo iz Apostolskih del. 
14 Na binkošti je vstal Peter in enajsteri ter spregovoril: 

Izraelci, poslušajte te besede: 
22 Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami spričal 

z močmi in čudeži in znamenji, 
ki jih je po njem storil sredi med vami, kakor sami veste: 

"njega, izdanega po določenem sklepu in božji previdnosti, 
ste po rokah krivičnikov na križ pribiti in umorili; |> 
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24 toda Bog ga je oprostil bolečin smrti in ga obudil, 
zakaj nemogoče je bilo, da bi ga imela v oblasti. 

32 Tega Jezusa je Bog obudil, čemur smo mi vsi priče. 
33 Bog ga je torej povišal, 

in ko je od Očeta prejel obljubo Svetega Duha, 
je tega izlil, kakor vidite in slišite. 

34 David namreč ni šel v nebesa, vendar govori sam: 
»Gospod je rekel mojemu Gospodu: 

35 Sedi na mojo desnico, 
dokler ne položim tvojih sovražnikov 
v podnožje tvojih nog.« 

36 Za gotovo vedi torej, vsa Izraelova hiša, 
da je Bog tega Jezusa, ki ste ga vi križali, 
postavil za Gospoda in Maziljenca. 

2. PAVEL UČI, DA JE BOG SPOLNIL OBLJUBO* 
KO JE OBUDIL JEZUSA 

Apd 13, 26—33. 

Berilo iz Apostolskih del. 
Ko je Pavel prišel v Antiohijo v Pizidiji, 
je v shodnici govoril: 

26 Možje bratje, sinovi Abrahamovega rodu, 
in kar je bogaboječih med vami: 
nam je poslana beseda odrešenja. 

27 Tisti namreč, ki prebivajo v Jeruzalemu in njih poglavarji, 
Jezusa niso spoznali 
in so s svojo sodbo dopolnili besede prerokov, 
ki se berejo vsako soboto. 

28 Čeprav niso našli nobene smrti vredne krivde, 
so od Pilata zahtevali, naj ga da usmrtiti. 

29 Ko pa so dopolnili vse, kar je o njem pisano, 
so ga sneli s križa in položili v grob. 
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30 Toda Bog ga je obudil od mrtvih; 
31 več dni se je prikazoval tem, ki so bili prišli z njim 

iz Galileje v Jeruzalem, 
in ti so zdaj njegove priče pred ljudstvom. 

32 In mi vam oznanjamo, da je Bog obljubo, 
ki je bila dana očetom, 

33 spolnil našim otrokom s tem, da je obudil Jezusa, 
kakor je zapisano tudi v drugem psalmu: 
»Moj Sin si ti, danes sem te rodil.« 

PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 

1) PSALM 18 (8. 9. 10. 11) 

O d p e v : Gospodovi odloki so resnični in pravični. 

ali: 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. 
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2) PSALM 36 (3—4. 5—6. 30—31) 

O d p e v : Usta pravičnega govorijo modro. 

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! 
Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost 
in tvoja pravica kakor opoldanska jasmina.. 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. 

3) 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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DRUGO BERILO 

1. BOG HOČE, NAJ VERO OZNANJAMO 
1 Kor 1, 18—25. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
18 nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo, 

nam, kateri smo na poti zveličan j a, pa božja moč. 
"Zakaj pisano je: 

»Uničil bom modrost modrih 
in zavrgel bom razumnost razumnih.« 

20 Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? 
Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet? 

21 Ker namreč svet po svoji modrosti 
ni spoznal Boga v božji modrosti, 
je Bog sklenil verujoče zveličati po nespameti oznanjevanja. 

22 Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, 
23 mi pa oznanjamo križanega Kristusa, 

Judom pohujšanje, a poganom nespamet, 
24 njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, 

Kristusa, božjo moč in božjo modrost. 
25 Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, 

in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. 
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2. OZNANJAMO SKRITO BOŽJO MODROST 
1 Kor 2, 1—lOa. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
1 Ko sem jaz prišel k vam, bratje, 
nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti 
vam oznanjat božje pričevanje. 

2 Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med Vami 
ko Jezusa Kristusa, in to križanega. 

3 Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, 
4 in moja beseda in moja pridiga 

ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, 
ampak v skazovanju Duha in moči, 

5 da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, 
ampak na božji moči. 

6 Modrost pa oznanjamo med popolnimi, 
toda ne modrosti tega sveta, 
tudi ne modrosti poglavarjev tega sveta, ki preminevajo, 

7 marveč oznanjamo v tajnosti skrito božjo modrost, 
ki jo je Bog pred Veki naprej določil v naše poveličanje; 

8 ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta. 
Ko bi jo bili namreč spoznali, 
bi Gospoda veličastva ne bili križali, 

'ampak, kakor je pisano: 
»Kar oko ni videlo in uho ni slišalo 
in kar v človekovo srce ni prišlo, 
kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo,« 

10 je nam Bog razodel po svojem Duhu. 
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3. V NAS MORA BITI KRISTUSOVO MIŠLJENJE 
1 Kor 2, lOb—16. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
10 Duh preiskuje vse, celo božje globočine. 
11 Kajti kdo izmed ljudi ve, kaj je v človeku, 

kakor le človekov duh, ki je v njem? 
Tako tudi, kar je božjega, nihče ne pozna, 
kakor le božji Duh. 

12 Mi pa nismo prejeli duha sveta, 
temveč Duha, ki je iz Boga, 
da bi spoznali, kar nam je Bog milostno daroval: 

13 in to tudi oznanjamo, 
ne z besedami, kakor jih uči človekova modrost, 
marveč kakor jih uči Duh, 
tako da razlagamo duhovno, kar je duhovnega. 

14 Čutni človek pa ne sprejema, kar je božjega Duha, 
kajti zanj je to nespamet 
in ne more razumeti, ker se to presoja duhovno; 

15 duhovni pa presoja vse, a njega samega ne presoja nihče. 
16 »Zakaj kdo je spoznal Gospodovo misel, da bi njega učil?« 

Mi pa imamo Kristusovo misel. 
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4. POGANOM JE TREBA OZNANITI KRISTUSOVO 
BOGASTVO 

Ef 3, 8—12. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
Bratje, 

8 meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, 
je bila dana ta milost, 
da bi poganom oznanil nedoumljivo Kristusovo bogastvo 

9 ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti, 
od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, 

10 da bi se vladarstvom in oblastem v nebesih 
po Cerkvi zdaj oznanila mnogovrstna božja modrost, 

"po večnem sklepu, ki ga je izvršil 
v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, 

12 v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj. 

5. SLUŽBA, DA SE ZIDA KRISTUSOVO TELO 
Ef 4, 1—7. 11—13. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
Bratje, 

1 opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: 
živite, kakor se spodobi za poklic, 
v katerega ste poklicani, 

2 v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; 
drug drugega prenašajte v ljubezni 

3 in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; 
4 eno telo in en Duh, 

kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; 
5 en Gospod, ena vera, en krst; 
6 en Bog in Oče vseh, 

ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. 
7 Slehernemu izmed nas pa je bila dana milost 

po meri Kristusovega daru. 



Cerkveni učitelji: drugo berilo 287 

11 On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, 
zopet drugi evangelisti 
in zopet drugi pastirji ter učitelji, 

12 da se tako sveti usposobijo za delo službe 
in se zida Kristusovo telo, 

13 dokler vsi ne dospemo do edinosti vere 
in spoznanja božjega Sina, do popolnega moža, 
do mere polne Kristusove starosti. 

6. DOBRI ZAKLAD OHRANI V SVETEM DUHU 
2 Tim 1, 13—14; 2, 1—3. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. 
Preljubi, 

13 drži se kot pravila zdravih naukov, 
ki si jih od mene slišal v veri in ljubezni, 
ki je v Jezusu Kristusu; 

14 dobri zaklad ohrani s pomočjo Svetega Duha, 
ki v nas prebiva. 

1 Sin moj, bodi močan v milosti, ki je v Jezusu Kristusu. 
2 Kar si pa pred mnogimi pričami slišal od mene, 

to izroči zvestim ljudem, 
kateri bodo sposobni, da bodo tudi druge poučili. 

3 Trpi tudi ti kakor dober vojak Jezusa Kristusa. 
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7. OZNANJUJ, S P O L N I SVOJO S L U 2 B O 
2 Tim 4, 1—5. 

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: 

2Oznanjuj besedo, 
vztrajaj, bodi prilično ali neprilično; 
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. 

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, 
da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo. 
božja moč pa tistim, ki so na poti zveličanja. (Aleluja) 

3 (Aleluja) Božjo modrost oznanjamo v skrivnosti, 
ki jo je Bog pred veki določil v naše poveličanje. (Aleluja) 

4 (Aleluja) Seme je božja beseda, sejavec pa Kristus; 
kdor njega najde, ostane vekomaj. (Aleluja) 
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EVANGELIJ 

1. VI STE LUČ SVETA 
Mt 5, 13—16. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

"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. 

2. KRISTUS JE NAŠ EDINI UČITELJ 
Mt 23, 8—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

8 Ne dajajte se klicati z imenom »rabbi«, 
zakaj eden je vaš Učenik, vi vsi ste pa bratje. 

9 Tudi ne kličite nikogar na zemlji »očeta«, 
zakaj eden je vaš Oče, nebeški. 

10 Tudi se ne imenujte vodniki, 
zakaj eden je vaš vodnik, Kristus. 

11 Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. 
"Kdor se bo poviševal, bo ponižan, 

in kdor se bo poniževal, bo povišan. 

19 
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3. PRILIKA O SEJAVCU IN SEMENU 
Mr 4, 1—10. 13—20 ali 1—9. 

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 kakor šumenje mnogih voda 

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.« 

'Nato 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. 

13 In rekel jim je: 
»Te prilike ne razumete? 
In kako boste razumeli vse prilike? 

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

so tisti, pri katerih se beseda seje, 
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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 jim prikradejo svetne skrbi in zapeljivost bogastva 
in želje po drugih rečeh ter besedo zadušijo, 
da ostane brez sadu. 

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.« 

«61 



V ČAST DEVICAM 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 
1. Ljubezen je močna kakor smrt (Vp 8), str. 293. 
2. Božja ljubezen do izvoljenega ljudstva (Oz 2), str. 293. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo (Raz 19), str. 294. 
2. Novi Jeruzalem, ozaljšan kakor nevesta (Raz 21), str. 295. 

DRUGO BERILO 

1. Devica skrbi za to, kar je božjega (1 Kor 7), str. 297. 
2, Kristusu sem vas zaročil kot čisto devico (2 Kor 10), str. 298. 

EVANGELIJ 

1. Samski zaradi božjega kraljestva (Mt 19), str. 299. 
2. Device čakajo ženina (Mt 25), str. 300. 
3. Marta sprejme Jezusa, Marija si izvoli najboljši del (Lk 10), str. 301. 
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PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. LJUBEZEN JE MOČNA KAKOR SMRT 
Vp 8, 6—7. 

Berilo iz Visoke pesmi. 
6Deni me kakor pečat na svoje srce, 

kakor pečat na svojo roko! 
Zakaj močna kakor smrt je ljubezen, 
trda kakor podzemlje njena gorečnost; 
njeni žari so žari ognja, 
njeni plameni, Gospodovi plameni. 

7 Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni 
in je ne preplaviti reke. 
Če bi kdo dal za ljubezen vse imetje svoje hiše, 
bi ga zaničevali. 

2. BOŽJA LJUBEZEN DO IZVOLJENEGA LJUDSTVA 
Oz 2, 16b. 17b. 21—22. 

Berilo iz knjige preroka Ozeja. 
Tako govori Gospod: 

16 Glej, povedem jo v puščavo, 
spregovorim ji na srce! 

17 Tam bo voljna kakor v mladih dneh, 
kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. 

21 »S teboj se zaročim na veke; 
s teboj se zaročim v pravičnosti in pravici, 
v ljubezni in usmiljenju; 

" s teboj se zaročim v zvestobi, 
in spoznala boš Gospoda.« 
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PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. BLAGOR POVABLJENIM NA JAGNJETOVO GOSTIJO 
Raz 19, 1. 5—9a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
1 Jaz, Janez, sem slišal, 

kakor močan glas velike množice v nebesih, 
ki je klicala: 
»Aleluja! Zveličanje in slava in moč našemu Bogu.« 

s In od prestola je prišel glas, ki je rekel: 
»Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki 
in kateri se ga bojite, mali in veliki!« 

6 In slišal sem kakor glas velike množice 
in kakor šumenje mnogih voda 
in kakor bobnenje močnih gromov: 
»Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. 

7 Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, 
zakaj prišla je Jagnjetova svatba 
in njegova zaročnica se je pripravila 

8 in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.« 
Tančica so namreč pravična dela svetnikov. 

9 In reče mi: »Zapiši: 
Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo!« 
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2. NOVI JERUZALEM, OZALJŠAN KAKOR NEVESTA 
Raz 21, 1—5a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
1 Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. 
Prvo nebo in prva zemlja sta namreč prešla 
in morja ni več. 

2 Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, 
priti z neba od Boga, 
pripravljeno kakor nevesta, 
ozaljšana za svojega ženina. 

2 In slišal sem govoriti močan glas s prestola: 
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi, 
prebival bo z njimi; 
in oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med njimi; 

4 in obrisal bo vse solze z njih oči 
in smrti ne bo več; 
tudi ne bo več ne žalovanja ne vpitja ne bolečine, 
zakaj, kar je bilo prej, je minilo.« 

5 In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel: 
»Glej, vse delam novo.« 
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PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 

1) PSALM 44 (11—12. 14—15. 16—17) 

O d p e v : Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. 
ali: Glejte, ženin gre, pojdite naproti Kristusu, Gospodu! 

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho, 
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta! 
Kralj si bo želel tvoje lepote: 
on je tvoj gospod; njemu se pokloni! Odpev. 

Vsa krasna vstopa kraljeva hči, 
zlate tkanine so njena obleka. 
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju, 
za njo vodijo k tebi device, njene družice. Odpev. 

Spremijo jih z veseljem in radovanjem, 
stopijo v kraljevo palačo. 
Na mesto tvojih očetov bodo prišli, tvoji sinovi; 
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Odpev. 

2) PSALM 148 (1—2. 11—12 ab. 12 c—14 a) 

O d p e v : Aleluja. 

Hvalite Gospoda z nebes, 
hvalite ga na višavah! 
Hvalite ga vsi njegovi angeli, 
hvalite ga vse njegove nebesne vojske. Odpev. 
Kralji zemlje in vsa ljudstva, 
knezi in vsi sodniki na zemlji; 
mladeniči in mladenke, 
starčki in otroci! Odpev. 

Naj hvalijo Gospodovo ime, 
ker le njegovo ime je vzvišeno, 
njegovo veličastvo sega 
nad zemljo in nebo! Odpev. 

Dvignil je moč svojemu ljudstvu, 
ponos za vse njegove svete, 
Izraelove sinove, 
za ljudstvo, ki mu je blizu. Odpev. 



Device: drugo berilo 297 

DRUGO BERILO 

1. DEVICA SKRBI ZA TO, KAR JE BOŽJEGA 
1 Kor 7, 25—35, 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
25 glede devic nimam Gospodovega naročila, 

dajem pa svet, ker sem od Gospoda prejel milost, 
da sem verodostojen. 

26 Mislim torej, da je to dobro zaradi sedanje stiske; 
da je torej dobro, človeku tako biti. 

"Če si vezan z ženo, ne išči ločitve; 
če si žene prost, ne išči žene. 

28 A tudi če se oženiš, ne grešiš; 
in če se devica omoži, ne greši. 
Toda nadloge telesa bodo taki imeli, 
jaz pa bi vam rad prizanesel. 

29 To pa pravim, bratje, čas je kratek. 
30 Odslej naj bodo tudi, kateri imajo žene, 

kakor bi jih ne imeli; 
in kateri jokajo, kakor bi ne jokali; 
in kateri se veselijo, kakor bi se ne veselili; 

31 in kateri kupujejo, kakor bi bili brez posesti; 
in kateri ta svet uživajo, kakor bi ga ne uživali — 
zakaj podoba tega sveta prejde. 

32 Želim pa, da bi bili vi brez skrbi. 

Kdor ni oženjen, skrbi za to, kar je Gospodovega, 
kako bi ugajal Gospodu; 

33 kdor pa je oženjen, skrbi za to, kar je svetnega, 
kako bi ugajal ženi, in je razdeljen. 

34 Ženska, ki ni omožena, in devica 
skrbi za to, kar je Gospodovega, 
da bi bila sveta po telesu in po duhu. O 
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Katera je pa omožena, 
skrbi za to, kar je svetnega, 
kako bi ugajala možu. 

35 To pa govorim k vašemu pridu, 
ne zato, da bi na vas vrgel zanko, 
temveč da bi bilo za vas lepo 
in bi bili pri Gospodu trajno in brez raztresenosti. 

2. KRISTUSU SEM VAS ZAROČIL KOT CISTO DEVICO 
2 Kor 10, 17—18; 11, 1—2. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

"kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu. 
18 Kajti ni preskusen, kdor se sam priporoča, 

ampak kogar priporoča Gospod. 
1 0 , da bi vi 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. 

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) To je pametna devica, ki jo je Gospod našel čuječo; 
ob Gospodovem prihodu je šla z njim na svatbo. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Pridi, Kristusova nevesta, prejmi krono, 
•ki ti jo je Gospod pripravil na veke. (Aleluja) 
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EVANGELIJ 

1. SAMSKI ZARADI NEBEŠKEGA KRALJESTVA 
Mt 19, 3—12. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
3 Tisti čas so k Jezusu pristopili farizeji, 

da bi ga skušali. Rekli so: 
»Ali je možu dovoljeno 
ženo odsloviti iz katerega koli vzroka?« 

4 Odgovoril jim je: 
»Ali niste brali, da ju je tisti, ki je od začetka ustvaril, 
ustvaril kot moža in ženo, in rekel: 

5 ,Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater 
in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo.' 

6 Zatorej nista več dva, ampak eno telo. 
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči.« 

7 Rečejo mu: 
»Zakaj je torej Mojzes naročil dati ločitveni list 
in jo odsloviti?« 

8 Odgovori jim: 
»Mojzes vam je zaradi vaše trdosrčnosti dovolil 
ločiti se od svojih žena, od začetka pa ni bilo tako. 

'Toda jaz vam pravim: 
Kdor koli se od svoje žene loči 
— razen če se zaradi nečisto vanj a — 
in se oženi z drugo, prešuštvuje.« 

"Njegovi učenci mu rečejo: 
»Če je tako z možem in ženo, se ni dobro ženiti.« 

11 On pa jim je rekel: 
»Ne umejo te besede vsi, ampak katerim je dano. 

12 So namreč nekateri samski, 
ker so že od rojstva taki, da morajo ostati samski; > 
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in so nekateri samski, ker so jih v to prisilili ljudje; 
in zopet drugi so samski, 
ker so si samski stan izvolili zaradi nebeškega kraljestva. 
Kdor more razumeti, naj razume!« 

2. DEVICE ČAKAJO ŽENINA 
Mt 25, 1—13. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: 
1 Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, 
ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. 

2 Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. 
3 Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; 
4 pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. 
3 Ker se je pa ženin mudil, 

so vse podremale in zaspale. 
6 Opolnoči pa nastane vpitje: 

»Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!' 
7 Tedaj vstanejo vse tiste device in napravijo svoje svetilke. 
'Nespametne pa reko pametnim: 

,Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.' 
'Toda pametne odgovorijo: 

,Da morda ne poide nam in vam, 
pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.' 

"Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; 
tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo 
in vrata se zapro. 

11 Kasneje pridejo tudi ostale device in pravijo: 
,Gospod, gospod, odpri nam!' 

12 On jim pa odgovori: 
,Resnično, povem vam: Ne poznam vas.' 

"Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure. 
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3. MARTA SPREJME JEZUSA, MARIJA SI IZVOLI 
NAJBOLJŠI DEL 

Lk 10, 38—42. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
38 Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo 

in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela. 
39 Ta je imela sestro, z imenom Marija, 

ki je sedla h Gospodovim nogam 
in poslušala njegovo besedo. 

40 Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. 
In pristopila je ter rekla: 
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? 
Reci ji, naj mi pomaga!« 

41 Gospod ji je odgovoril: 
»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari, 

42 a le eno je potrebno. 
Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.« 



V ČAST SVETNIKOM 
IN SVETNICAM 

PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. Pojdi iz domače dežele (1 Mojz 12), str. 304. 
2. Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe (3 Mojz 19), str. 304. 
3. Ljubi Gospoda, svojega Boga (5 Mojz 6), str. 305. 
4. Gospod je njegova dediščina (5 Mojz 10) — za redovnike, str. 305. 
5. Elija na gori pred Gospodom (1 Kralj 19) — za redovnike, str. 306. 
6. Elizej postane Elijev učenec (1 Kralj 19) — za redovnike, str. 307. 
7. Molitev svetih zakoncev (Tob 8), str. 308. 
8. Molitev, post in miloščina (Tob 12) — za dobrodelnike, str. 309. 
9. Zelo se je bala Gospoda (Jdt 8) — za vdove, str. 309. 

10. človeka ni bolj častil ko Boga (Est 13), str. 310. 
11. Hvala žene, ki se boji Gospoda (Preg 31), str. 311. 
12. Vera, upanje, ljubezen svetnikov (Sir 2), str. 312. 
13. Ponižni je velik pred Bogom (Sir 3), str. 312. 
14. Krepostna žena je okras domače hiše (Sir 26), str. 313. 
15. Lomi lačnemu svoj kruh (Iz 58) — za dobrodelnike. str. 314. 
16. Božja beseda je v meni kakor ogenj (Jer 20), str. 315. 
17. Bog bo povedal, kaj hoče od tebe (Mih 6), str. 315. 
18. Ponižni in skromni bodo rešeni (Sof 2), str. 316. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. Vsi so bili enega srca in enega duha (Apd 4) — za redovnike, str. 316. 
2. Večerjal bom z njim in on z menoj (Raz 3), str. 317. 
3. Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo (Raz 19), str. 317. 
4. Žejnemu bom dal iz studenca žive vode (Raz 21), str. 318. 

DRUGO BERILO 

1. Bog opraviči in poveliča (Rimlj 8), str. 322. 
2. Bog je izvolil nespametne in slabotne (1 Kor 1), str. 323. 
3. Ljubezen nikoli ne mine (1 Kor 13), str. 324. 
4. Kristusu sem vas zaročil kot čisto devico (2 Kor 10), str. 325. 
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5. V meni živi Kristus (Gal 2), str. 325. 
6. Meni je svet križan in jaz svetu (Gal 6), str. 326. 
7. Kristusova ljubezen presega vse spoznanje (Ef 3), str. 326. 
8. Oblecite božjo bojno opravo (Ef 6), str. 327. 
9. Borim se, da bi dosegel Kristusa (Flp 3), str. 327. 

10. Mislite na to, kar je sveto (Flp 4), str. 328. 
11. Prava vdova upa samo v Boga (1 Tim 5) — za vdove, str. 329. 
12. Vera brez del je mrtva (Jak 2), str. 329. 
13. Svete žene upajo v Boga (1 Pet 3), str. 330. 
14. Strezimo drugim z darom, ki smo ga prejeli (1 Pet 4), str. 331. 
15. Za brate smo dolžni dati življenje (1 Jan 3), — za dobrodelnike, str. 331. 
16. Bog je v nas, če se ljubimo med seboj (1 Jan 4), str. 332, 
17. Naša vera premaga svet (1 Jan 5), str. 333. 

EVANGELIJ 

1. Veselite se vašega plačila v nebesih (Mt 5), str. 334 
2. Vi ste luč sveta (Mt 5), str. 335. 
3. Mali umevajo božje razodetje (Mt 11), str. 336. 
4. Nebeško kraljestvo je vredno več ko vse drugo (Mt 13), str. 336. 
5. Življenje najde, kdor ga izgubi za Kristusa (Mt 16), str. 337. 
6. Postanimo kakor otroci (Mt 18), str. 337. 
7. Samski zaradi nebeškega kraljestva (Mt 19) — za redovnike, str. 338. 
8. 2enin gre, pojdite mu naproti (Mt 25), str. 339. 
9. S talenti je treba gospodariti (Mt 25), str. 340. 

10. Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni (Mt 25), — za dobrodelnike, 
str. 341. 

11. Svetnik je Kristusov brat in sestra in mati (Mr 3), str. 343. 
12. Kdor sprejme otroka, sprejme Kristusa (Mr 9), — za vzgojitelje, str. 343. 
13. Pustite otročičem, naj prihajajo k meni (Mr 10) — za vzgojitelje, str. 344. 
14. Prodaj, kar imaš, in hodi za menoj (Mr 10) — za redovnike, str. 344. 
15. Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš (Lk 9) — za redovnike, str. 346. 
16. Marta sprejme Jezusa, Marija si izvoli najboljši del (Lk 10), str. 346. 
17. Moj Oče vam bo dal kraljestvo (Lk 12) — za redovnike, str. 347. 
18. Bodite vedno pripravljeni (Lk 12), str. 347. 
19. Jezusov učenec se odpove vsemu (Lk 14) — za redovnike, str. 348. 
20. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu (Jan 15), str. 349. 
21. Kristusov prijatelj izvršuje njegove zapovedi (Jan 15), str. 350. 
22. Svetniki so tam, kjer je Kristus (Jan 17), str. 351. 
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PRVO BERILO IZVEN VELIKONOČNEGA ČASA 

1. POJDI IZ DOMAČE DEŽELE 
1 Mojz 12, 1—4a. 

Berilo iz prve Mojzesove knjige. 
1 Tiste dni je Gospod rekel Abramu: 

»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.« 

4Abram je torej šel, kakor mu je ukazal Gospod. 

2. LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KAKOR SAM SEBE 
3 Mojz 19, 1—2. 17—18. 

Berilo iz tretje Mojzesove knjige. 
1 Gospod je govoril Mojzesu: 
2 Govori vsej občini Izraelovih sinov in jim povej: 

»Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet! 
"Ne sovraži brata v svojem srcu; 

odkrito posvari svojega bližnjega, 
da si zaradi njega ne nakoplješ greha! 

18 Ne bodi maščevalen in zamerljiv proti sinovom svojega 
ljudstva, 

ampak ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe; 
jaz sem Gospod! 
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3. LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA 
5 Mojz 6, 3—9. 

Berilo iz pete Mojzesove knjige. 

Mojzes je govoril ljudstvu: 
3 Poslušaj, Izrael, in vestno spolnjuj zapovedi, 

da ti bo dobro in da se zelo pomnožite, 
kakor ti je Gospod, Bog tvojih očetov, obljubil deželo, 
v kateri teče mleko in med! 

4 Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini! 
5 Ljubi Gospoda, svojega Boga, 

z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! 
6 Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, 

naj bodo v tvojem srcu. 
7Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, 

ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po potu, 
ko se ulegaš ali ko vstajaš! 

8 Privezi si jih za znamenje na roko 
in naj ti bodo za spomin pred očmi! 

'Napiši jih na hišne podboje in na vrata! 

4. GOSPOD JE NJEGOVA DEDIŠČINA 
5 Mojz 10, 8—9. (Za redovnike) 

Berilo iz pete Mojzesove knjige. 

Mojzes je govoril ljudstvu: 
8 Gospod je odločil Levijev rod, 

naj nosi skrinjo Gospodove zaveze, 
naj stoji pred Gospodom, 
mu služi in v njegovem imenu blagoslavlja, 
kakor je do današnjega dne. 

9 Zato Levi nima deleža in dedine s svojimi brati: 
Gospod je njegova dediščina, 
kakor mu je obljubil Gospod, tvoj Bog. 

20 
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5. ELIJA NA GORI PRED GOSPODOM 
1 Kralj 19, 4—9a. 11—15a. (Za redovnike) 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
4 Tiste dni je šel Elija v puščavo dan hoda daleč. 
Ko je prišel tja, 
je sedel pod bodičevje in si želel smrti. 
Dejal je: 
»Dovolj mi je; 
zdaj, Gospod, vzemi moje življenje! 
Kajti nisem boljši ko moji očetje.« 

3 Potem je legel in zaspal pod bodičevjem. 
In glej, angel se ga je dotaknil in mu rekel: 
»Vstani in jej!« 

6 Ozrl se je in glej, 
ob njegovi glavi je bil podpepelnik in vrč vode. 
Jedel je in pil pa zopet zaspal. 

7 Gospodov angel pa je še drugič prišel, 
se ga dotaknil in rekel: 
»Vstani in jej! 
Sicer je pot zate predolga.« 

'Vstal je, jedel in pil ter potoval v moči tiste jedi 
štirideset dni in štirideset noči do božje gore Horeb. 

9 Tam je stopil v votlino in ondi prebival. 
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. 
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" I n za potresom ogenj. 
A Gospod ni bil v ognju. 
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!« 

6. ELIZEJ POSTANE ELIJEV UČENEC 
1 Kralj 19, 16b. 19—21. (Za redovnike) 

Berilo iz prve knjige kraljev. 
Tiste dni je Gospod rekel Eliju: 

16 »Safatovega sina Elizeja iz Abelmehule 
mazili za preroka namesto sebe!« 

19 Odšel je od ondod 
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 poj dem za teboj!« 
Odgovoril mu je: 
»Pojdi, vrni se! Kaj imam s teboj še opraviti?« |> 
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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. 

7. MOLITEV SVETIH ZAKONCEV 
Tob 8, 5—10. 

Berilo iz Tobijeve knjige. 
Zvečer po ženitnini 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!« 
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8. MOLITEV, POST IN MILOŠČINA 
Tob 12, 6—13. (Za dobrodelnike) 

Berilo iz Tobijeve knjige. 

Tedaj je angel rekel Tobiju in njegovemu sinu: 
6 »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. 
"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. 

9. ZELO SE JE BALA GOSPODA 
Jdt 8, 2—8. (Za vdove) 

Berilo iz Juditine knjige. 
2Juditin mož je bil Manase, 

ki je umrl ob času ječmenove žetve. 
3 Ko je namreč nadzoroval te, ki so na polju vezali snope, 

ga je zadela sončarica; umrl je v svojem mestu Betuliji 
in bil tam pokopan pri svojih očetih. 

4 Tako je bila Judita po njem vdova že tri leta in šest 
mesecev. t> 



310 Svetniki: prvo berilo 

5 V zgornjem delu svoje hiše si je napravila samotno sobo, 
kjer je bivala sama s svojimi deklami. 

6 Okrog ledij je nosila raševino 
in se postila vse dni svojega življenja 
razen sobot, mlajev in praznikov Izraelove hiše. 

7 Bila pa je silno lepe postave; 
njen mož ji je zapustil veliko bogastvo, obilno služinčad 
in posestva, polna čred goved in tropov ovac. 

8 Pri vseh pa je najbolj slovela, 
ker se je zelo bala Gospoda. 
Ni ga bilo, ki bi o njej kaj slabega rekel. 

10. ČLOVEKA NI BOLJ ČASTIL KO BOGA 
Est 13, 8—14. 17. 

Berilo iz Esterine knjige. 
8 Tiste dni je Mardohej takole prosil Gospoda: 
'Gospod, Gospod, vsemogočni kralj, v tvoji moči je vse 

in ni ga, ki bi se ti mogel ustaviti, 
ako hočeš rešiti Izraela. 

10 Ti si namreč ustvaril nebo in zemljo 
in vse, kar je na njej čudovitega pod nebom. 

"Ti si gospodar vsega 
in ni ga, ki bi se mogel upreti tebi, Gospodu. 

"Tebi je vse znano, Gospod, 
ti veš, da nisem ne iz objestnosti ne iz prevzetnosti 
ne iz slavohlepja tega storil, 
da se nisem do tal priklonil ošabnemu Amanu. 

13 Saj bi rad poljubil stopinje njegovih nog 
za rešitev Izraela. 

"Toda to sem storil, da ne bi človeka bolj častil ko Boga. 
Nikomur se ne bom do tal priklanjal 
razen tebi, svojemu Gospodu. 
Vendar tega ne bom delal iz prevzetnosti. 
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"Usliši mojo prošnjo, bodi milostljiv svojemu deležu 
in spremeni našo žalost v veselje, 
da bomo živeli in poveličevali tvoje ime, Gospod, 
in ne zapiraj ust teh, ki ti pojejo slavo! 

11. HVALA ŽENE, KI SE BOJI GOSPODA 
Preg 31, 10—13. 19—20. 30—31. 

Berilo iz knjige pregovorov. 
10 Vrlo ženo, kdo jo najde? 

Njena cena visoko presega bisere. 
11 Zaupa ji srce njenega moža 

in dobička mu ne zmanjka. 
12 Ona mu izkazuje dobro in ničesar hudega, 

vse dni svojega življenja. 
13 Skrbi za volno in lan 

in veselo dela s svojimi rokami. 
19 Svoje roke steguje po preslici, 

njeni prsti prijemljejo vreteno. 
20 Svojo dlan odpira ubogemu, 

in potrebnemu podaja roke. 
"Varljiva je ljubkost in minljiva je lepota; 

žena, ki se boji Gospoda, ta je hvale vredna. 
31 Dajte ji uživati sad njenih rok, 

in naj jo hvalijo pri vratih njena dela! 
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12. VERA, UPANJE, LJUBEZEN SVETNIKOV 
Sir 2, 7—13. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
7 Kateri se bojite Gospoda, pričakujte njegovega usmiljenja, 

ne odstopajte, da ne pade te! 
'Kateri se bojite Gospoda, zaupajte vanj 

in vaše plačilo vam ne uide! 
'Kateri se bojite Gospoda, upajte na dobrine, 

na večno veselje in usmiljenje! 
"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 milostljiv in usmiljen, 
odpušča grehe in rešuje na dan bridkosti. 

12 Gorje plašljivim srcem in slabim rokam 
in grešniku, ki hodi po dvojnih potih! 

13 Gorje obupanemu srcu, ker nima zaupanja, 
zato nima varstva! 

13. PONIŽNI JE VELIK PRED BOGOM 
Sir 3, 17—24. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
17 Moj sin, izvršuj svoja dela v ponižnosti 

in boš priljubljen pri bogovšečnih ljudeh! 
"Kolikor večji si, toliko bolj se ponižuj 

in boš našel milost pri Gospodu! 
20 Velika je Gospodova moč 

in ponižni ga poveličujejo. 
21 Ne išči, kar je zate pretežko 

in ne raziskuj, kar presega tvoje moči! 
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22 O tem razmišljuj, kar ti je naročeno, 

skritih reči ne potrebuješ! 
23 Ne ukvarjaj se z nepotrebnimi rečmi, 

ker ti je bilo oznanjeno več, 
kakor more človeški razum doumeti! 

24 Mnoge je zapeljala v zablodo njih radovednost 
in zla domišljavost je zmotila njih preudarnost. 

14. KREPOSTNA ŽENA JE OKRAS DOMAČE HIŠE 
Sir 26, 1-4. 13—16. 

Berilo iz Sirahove knjige. 
1 Srečen mož vrle žene, 
število njegovih let se podvoji! 

2 Pogumna žena razveseljuje svojega moža, 
on izpolni v miru svoja leta. 

3 Vrla žena je dober delež, 
kateri se boje Gospoda, se jim daje v posest. 

4 Bodi bogat ali ubog, njegovo srce je veselo, 
njegovo obličje vselej vedro. 

"Milina žene razveseljuje njenega moža 
in njena razumnost ga krepi. 

14 Molčeča žena je Gospodov dar 
in dobro vzgojena duša se ne da poplačati. 

"Milina čez milino je sramežljiva žena 
in nič ne odtehta vzdržne duše. 

16 Kakor sonce sije na Gospodovih višavah, 
tako je lepota vrle žene okras njene hiše. 
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15. LOMI LAČNEMU SVOJ KRUH 
Iz 58, 6—11. (Za dobrodelnike) 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
To govori Gospod: 

* Raztrgaj krivične spone, odpni vezi jarma, 
osvobodi tlačene in zlomi sleherni jarem; 

7 lomi lačnemu svoj kruh in pripelji bedne brezdomce v hišo! 
Ko vidiš nagega, ga obleci 
in ne odtegni se svojemu sorodniku po krvi! 

8 Tedaj napoči tvoja luč kakor zarja, 
zdajci zacvete tvoje ozdravljenje, 
tvoja pravičnost pojde pred teboj, 
Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. 

9 Če tedaj kličeš, ti Gospod odgovori. 
Če vpiješ na pomoč, ti reče: »Tukaj sem.« 
Če odpraviš zatiranje iz svoje srede, 
iztezanje prstov in prevarljivo govorjenje, 

10 če lačnemu nudiš, kar imaš sam rad, in potrtega nasitiš, 
bo zasijala v temi tvoja luč 
in tvoja temina bo jasna ko poldan. 

"Gospod te bo vedno vodil 
in te poživljal v suhih pokrajinah. 
Dal ti bo moč in boš kakor namakan vrt, 
kakor vrelec studenca, katerega vode ne usahnejo. 
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16. B02JA BESEDA JE V MENI KAKOR OGENJ 
Jer 20, 7—9. 

Berilo iz knjige preroka Jeremija. 
7 Gospod, preslepil si me, in dal sem se preslepiti. 
Zgrabil si me in premagal. 
Ves dan sem v posmeh, vsak me zasmehuje. 

8 Da moram zavpiti, kadar govorim, 
klicati moram »krivda in nasilje«. 
Kajti Gospodova beseda mi je vsak dan v sramotitev 

in zasmeh. 
9 Če rečem: »Nočem več misliti nanj, 

ne več govoriti v njegovem imenu«, 
tedaj je v moji notranjosti kakor goreč ogenj, 
zaprt v mojih kosteh. 
Trudim se, da ga prenesem; ne morem več! 

17. BOG BO POVEDAL, KAJ HOČE OD TEBE 
Mih 6, 6—8. 

Berilo iz knjige preroka Miheja. 
* »S čim naj stopim pred Gospoda, 

se priklonim pred vsemogočnim Bogom? 
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.« 
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18. PONIŽNI IN SKROMNI BODO REŠENI 
Sof 2, 3; 3, 12—13. 

Berilo iz knjige preroka Sof oni j a. 
3 Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi, 

ki vršite njegovo pravico! 
Iščite pravičnost, iščite ponižnost, 
morebiti se skrijete ob dnevu Gospodove jeze. 

12 V tvoji sredi pustim ponižno in skromno ljudstvo: 
13 ti, Izraelov ostanek, bodo iskali zavetje v Gospodovem imenu; 

ne bodo delali krivice, ne bodo lažnivo govorili, 
v njih ustih ne bo zvijačnega jezika. 
Zares, pasli in počivali bodo, 
ne da bi jih kdo vznemirjal. 

PRVO BERILO V VELIKONOČNEM ČASU 

1. VSI SO BILI ENEGA SRCA IN ENEGA DUHA 
Apd 4, 32—35. (Za redovnike) 

Berilo iz Apostolskih del. 
32 Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in duha; 

tudi ni nihče govoril, 
da je kaj tega, kar je imel, njegovega, 
ampak jim je bilo vse skupno. 

33 Z veliko močjo so apostoli pričevali 
o vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa 
in obilje milosti je bilo nad vsemi. 

34 Nobenega ubogega ni bilo med njimi; 
kolikor je bilo namreč posestnikov zemljišč ali hiš, 
so jih prodajali in ceno za prodane stvari prinašali 

35 ter polagali k nogam apostolov. 
Delilo pa se je vsakemu, 
kakor je kdo česa potreboval. 
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2. VEČERJAL BOM Z NJIM IN ON Z MENOJ 
Raz 3, 14b. 20—22. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
14 To govori Amen, priča, zvesta in zanesljiva, 

začetek božjega stvarstva: 
20 Glej, stojim pri vratih in trkam. 

Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, 
bom vstopil k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj. 

21 Kdor zmaga, mu bom dal, da z menoj sede na moj prestol, 
kakor sem tudi jaz zmagal 
in sem s svojim Očetom sedel na njegov prestol. 

22 Kdor ima ušesa, naj sliši, 
kaj govori Duh cerkvam. 

3. BLAGOR POVABLJENIM NA JAGNJETOVO GOSTIJO 
Raz 19, 1. 5—9a. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
1 Jaz, Janez, sem slišal, 
kakor močan glas velike množice v nebesih, 
ki je klicala: 
»Aleluja! Zveličanje in slava in moč našemu Bogu.« 

5 In od prestola je prišel glas, ki je rekel: 
»Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki 
in kateri se ga bojite, mali in veliki!« 

6 In slišal sem kakor glas velike množice 
in kakor šumenje mnogih voda 
in kakor bobnenje močnih gromov: 
»Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. 

7 Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, 
zakaj prišla je Jagnjetova svatba 
in njegova zaročnica se je pripravila 

8 in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.« > 
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Tančica so namreč pravična dela svetnikov. 
9 In reče mi: »Zapiši: 

Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo!« 

4. ŽEJNEMU BOM DAL IZ STUDENCA ŽIVE VODE 
Raz 21, 5—7. 

Berilo iz knjige Razodetja. 
5 Ta, ki je sedel na prestolu, je rekel: 

»Glej, vse delam novo«. 
In rekel mi je: 
»Zapiši, te besede so namreč zanesljive in resnične.« 

6 In rekel mi je: 
»Zgodilo se je. 
Jaz sem Alfa in Ornega, začetek in konec. 
Jaz bom žejnemu dal zastonj iz studenca žive vode. 

7 Kdor bo zmagal, bo tega deležen 
in njemu bom Bog in on bo meni sin.« 

PSALM Z ODPEVOM PO BERILU 

1) PSALM 1 (1—2 a. 3. 4.6) 
O d p e v : Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. 

ali: Pravični bo cvetel kot palma v Gospodovih dvorih. 
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. 
Je ko drevo, zasejano ob potokih voda, 
iki 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. 
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2) PSALM 14 (2—3 ab. 3 c—4. 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. 

3) PSALM 15 (1—2a. 5. 7—8. 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. 

Pokazal mi boš pot življenja, 
polnost veselja pri sebi, 
večne radosti na svoji desnici, 
večne radosti na svoji desnici. Odpev. 

4) PSALM 33 (2—3. 4—5. 6—7. 8—9) 

O d p e v : Slavil bom Gospoda vekomaj. 
ali: 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. 

Poveličujte z menoj Gospoda 
in skupno slavimo njegovo ime! 
Iskal sem Gospoda in me je ušli šal 
ter me otel vseh mojih strahov. Odpev. f> 
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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. 

5) PSALM 102 (1—2. 3—4. 8—9. 13—14. 17—18 a) 

O d p e v : Slavi moja duša Gospoda! 

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. 

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. 
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6) PSALM 111 (1—2. 3 - 4 . 5—6. 7—8. 9) 
O d p e v : Blagor človeku, ki se boji Gospoda. 

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. 
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. 

7) 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. 

21 
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8) PSALM 130 (1. 2. 3) 

O d p e v : Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo. 

Gospod, srce mi ni prevzetno, 
oči se mi ne nosijo visoko; 
ne poganjam se za velike reči; Odpev. 
ne za take, ki so zame previsoke; 
marveč sem utešil in umiril svojo dušo, 
kakor otrok v naročju svoje matere; Odpev. 

kakor otrok, tako je v meni moja duša. 
Upaj, Izrael, v Gospoda, 
zdaj in vekomaj! Odpev. 

DRUGO BERILO 

1. BOG OPRAVIČI IN POVELIČA 
Rimlj 8, 26—30. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. 

Bratje, 
26 Duh podpira našo slabo t nos t; 

kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo, 
marveč sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi zdihi. 

27 On, ki preiskuje srca, pa ve, kaj je namen Duha, 
ker po božji volji prosi za svete. 

28 Vemo pa, da tistim, ki ljubijo Boga, 
vse pripomore k dobremu, 
njim, ki so poklicani po njegovem sklepu. 

"Katere je naprej poznal, 
je namreč tudi naprej določil, 
naj bodo podobni njegovemu Sinu, 
da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. 

30 Katere pa je naprej določil, jih je tudi poklical; 
in katere je poklical, jih je tudi opravičil; 
katere pa je opravičil, jih je tudi poveličal. 
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2. BOG JE IZVOLIL NESPAMETNE IN SLABOTNE 
1 Kor 1, 26—31. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
26 Glejte, bratje, kakšni ste poklicani: 

ni veliko modrih po mesu, 
ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; 

"marveč, kar je na svetu nespametnega, 
si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, 
in kar je na svetu slabotnega, 
si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; 

28 Bog si je izvolil, kar je na svetu preprostega 
in zaničevanega, to, kar ni nič, 
da uniči to, kar je, 

29 da se noben človek ne bo hvalil pred njim. 
30 Od njega pa ste vi v Jezusu Kristusu, 
• ki nam je postal modrost od Boga 

in pravičnost in posvečenje in odrešenje, 
31 kakor je pisano: 

»Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.« 

21* 
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3. LJUBEZEN NIKOLI NE MINE 
1 Kor 12, 31; 13, 1—13 ali 13, 4—13. 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 
Bratje, 

31 hrepenite po večjih darovih; 
hočem pa vam pokazati še mnogo odličnejšo pot. 

1 Ko bi človeške in angelske jezike govoril, 
ljubezni pa bi ne imel, 
sem brneč bron ali zveneče cimbale. 

2 In ko bi imel preroštvo in bi vedel vse skrivnosti 
ter imel vso vednost 
in ko bi imel vso vero, tako da bi gore prestavljal, 
ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. 

3 In ko bi razdal v živež vse svoje imetje 
in ko bi dal svoje telo, da bi zgorel, 
ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. 

4 Ljubezen je potrpljiva, je dobrotljiva; 
ljubezen ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje; 

5 ni prešerna, ne išče svojega, 
se ne da razdražiti, ne misli hudega; 

6 se ne veseli krivice, veseli se pa resnice, 
7 vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša. 
"Ljubezen nikoli ne mine: 

če so preroštva, bodo ponehala; 
če jeziki, bodo umolknili; 
če vednost, bo prešla. 

'Zakaj nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo. 
10 Ko pa pride, kar je popolno, 

bo minilo, kar je nepopolnega. 
11 Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, 

mislil, kakor otrok, sodil kakor otrok; 
ko sem pa postal mož, sem opustil, kar je bilo otroškega. 

12 Zdaj namreč gledamo v zrcalu, nejasno, 
takrat pa iz obličja v obličje. 
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Zdaj spoznavam deloma, 
takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. 

"Zdaj pa ostane vera, upanje, ljubezen, to troje; 
največja med temi pa je ljubezen. 

4. KRISTUSU SEM VAS ZAROČIL KOT CISTO DEVICO 
2 Kor 10, 17—18; 11. 1—2. 

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Bratje, 
17 kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu. 
18 Kajti ni preskusen, kdor se sam priporoča, 

ampak kogar priporoča Gospod. 
1 O, da bi vi 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. 

5. V MENI ŽIVI KRISTUS 
Gal 2, 19—20. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. 

Bratje, 
19 po postavi sem postavi umrl, da bi živel Bogu: 

s Kristusom sem križan, 
20 živim, pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; 

kolikor pa zdaj živim v telesu, 
živim v veri v božjega Sina, 
ki me je vzljubil in zame dal sam sebe. 
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6. MENI JE SVET KRI2AN IN JAZ SVETU 
Gal 6, 14—16. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. 

Bratje, 
"meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, 

razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
s katerim je meni svet križan in jaz svetu. 

15 Zakaj v Jezusu Kristusu niti obreza 
niti neobreza nič ne velja, 
ampak nova stvar. 

16 In kateri koli se bodo po tem pravilu ravnali, 
mir in usmiljenje nad njimi 
in nad božjim Izraelom. 

7. KRISTUSOVA LJUBEZEN PRESEGA VSE SPOZNANJE 
Ef 3, 14—19. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 

Bratje, 
"poklekujem pred Očetom našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
15 po katerem biva vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji, 
16 naj vam da po bogastvu svojega veličastva, 
17 da se z njegovim Duhom krepko utrdite v notranjem 

človeku, 
da se po veri v vaših srcih naseli Kristus 
in boste mogli, ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni, 

18 z vsemi svetimi razumeti, 
kakšna je širokost in dolgost in visočina in globočina 

19 ter spoznati vse spoznanje presegajočo Kristusovo 
ljubezen, 

da se boste spopolnili do vse polnosti božje. 
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8. OBLECITE BOŽJO BOJNO OPRAVO 
Ef 6, 10—13. 18. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 

Bratje, 
10 krepite se v Gospodu in v njegovi silni moči. 
11 Nadenite si vso božjo bojno opravo, 

da se boste mogli ustaviti hudičevim zvijačam. 
12 Kajti ni se nam bojevati zoper kri in meso, 

ampak zoper vladarstva, zoper oblasti, 
zoper svetovne gospodovalce te teme, 
zoper hudobne duhove v podnebju. 

13 Zaradi tega si vzemite vso božjo bojno opravo, 
da se boste mogli postaviti v bran ob hudem dnevu, 
vse premagati in obstati. 

18 Zraven pa ob vsakem času v duhu molite 
z vsakršno molitvijo in prošnjo za vse svete. 

9. BORIM SE, DA BI DOSEGEL KRISTUSA 
Flp 3, 8—14. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. 

Bratje, 
8 vse imam za izgubo 

zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, 
mojega Gospoda, 
zaradi katerega sem vse zavrgel in imam za smeti, 

9 da pridobim Kristusa in da bom v njem> 
ne s svojo pravičnostjo, ki je iz postave, 
marveč ki je po veri v Kristusa, 
s pravičnostjo, ki je iz Boga po veri, 

10 da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja 
ter svoj delež pri njegovem trpljenju, 
tako da mu postajam podoben v njegovi smrti, > 
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11 če bi kako prišel do vstajenja od mrtvih; 
12 ne, kakor da bi bil že dosegel 

ali da bi bil že popoln, 
toda trudim se, da bi tudi dosegel, 
ker me je dosegel Jezus Kristus. 

"Bratje, jaz ne mislim, da sem že dosegel; 
eno pa: Pozabljam, kar je za menoj, 
in se stegujem za tem, kar je pred menoj, 

14 in tako hitim proti cilju 
za nagrado božjega klica od zgoraj v Jezusu Kristusu. 

10. MISLITE NA TO, KAR JE SVETO 
Flp 4, 4—9. 

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. 

Bratje, 
4 veselite se vedno v Gospodu; 

zopet pravim: Veselite se! 
5 Vaša blagost bodi znana vsem ljudem, 
6 Gospod je blizu. 

Nikar ne bodite v skrbeh, 
ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu 
v molitvi in prošnji z zahvalo. 

7 In božji mir, ki presega vsak razum, 
bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. 

8 Končno, bratje: kar je resnično, kar pošteno, 
kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, 
kar koli je krepostno in kar koli hvale vredno, 
to imejte v mislih. 

9 Česar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali 
in na meni videli, to izvršujte, 
in Bog miru bo z vami. 
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11. PRAVA VDOVA UPA SAMO V BOGA 
1 Tim 5, 3—10. (Za vdove) 

Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. 
Preljubi, 

3 spoštuj vdove, katere so zares vdove. 
4 Ako ima pa katera vdova otroke ali vnuke, 

naj se ti predvsem učijo spoštljivo ravnati 
in povracevati svojim staršem; to je namreč Bogu všeč. 

5 Tista, ki je res vdova in osamela, upa v Boga 
in vztraja v prošnjah in molitvah noč in dan. 

6 Katera pa živi nasladno, sicer živi, pa je mrtva. 
7 In to zabičuj, naj bodo brez graje. 
8 Ako pa kdo za svoje, zlasti za domače, nima skrbi, 

je vero zatajil in je hujši od nevernika. 
9 Izvoli naj se vdova ne izpod šestdesetih let, 

katera je bila žena enega moža 
10 in je na glasu po dobrih delih; 

če je vzgajala otroke, sprejemala popotnike, 
če je umivala noge svetim, pomagala stiskanim, 
če si je prizadevala za vse dobro. 

12. VERA BREZ DEL JE MRTVA 
Jak 2, 14—17. 

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? 

17 Tako je tudi z vero, če nima del: sama zase je mrtva. 
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13. SVETE ŽENE UPAJO V BOGA 
1 Pet 3, 1—9. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 
1 Žene, bodite vdane svojim možem, 

in če kateri ne verujejo božji besedi, 
jih brez besede pridobi vedenje njihovih žena, 

2 ko bodo videli vaše bogaboječe in čisto življenje. 
3 Vaš okras naj ne bo zunanji, 

v kodranju las in navešanju zlatnine ali v noši oblačil, 
4 ampak bodite skriti človek srca 

z neminljivim krasom krotkega in mirnega duha; 
to je dragoceno pred Bogom. 

5 Tako so se namreč zal j šale nekdaj tudi svete žene, 
ki so upale v Boga in bile vdane svojim možem, 
kakor je bila Sara Abrahamu in ga je imenovala gospoda; 
njene hčere boste postale, če delate dobro ' 
in se ne bojite nobene grožnje. 

7 Enako, možje, živite s svojimi ženami po pameti 
kakor z nežnejšim spolom; 
in ker so tudi one z vami deležne milosti življenja, 
jih imejte v časti, 
da ne bo ovire za vaše molitve. 

8 Končno pa bodite vsi enih misli, 
sočutni, bratoljubni, usmiljeni, ponižni. 

9 Ne vračajte hudega za hudo, 
ne sramotenja za sramotenje, 
marveč blagoslavljajte, ker ste bili v to poklicani, 
da postanete deležni blagoslova. 
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14. STREZIMO DRUGIM Z DAROM, KI SMO GA PREJELI 
1 Pet 4, 7b—11. 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra. 

Preljubi, 
7 bodite pametni in trezni, da boste mogli moliti. 
8 Predvsem imejte močno ljubezen med seboj, 

ker ljubezen pokrije množico grehov. 
9 Bodite drug do drugega gostoljubni, brez godrnjanja. 

10Strezite 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. 

15. ZA BRATE SMO DOLŽNI DATI ŽIVLJENJE 
1 Jan 3, 14—18. (Za dobrodelnike; 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
"vemo, da smo iz smrti prešli v življenje, ker ljubimo brate; 

kdor ne ljubi, ostane v smrti . 
15 Vsak, kdor brata sovraži, je ubijalec, 

in veste, da noben ubijalec nima v sebi večnega življenja. 
16 Na tem smo spoznali ljubezen, 

da je on dal življenje za nas; 
tudi mi smo dolžni dati življenje za brate. 

" K d o r ima premoženje sveta in vidi brata v pomanjkanju, 
pa svoje srce pred njim zapre, 
kako more biti v njem božja ljubezen? 

"Otročiči moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, 
ampak v dejanju in resnici. 
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16. BOG JE V NAS, CE SE UUBIMO MED SEBOJ 
1 Jan 4, 7—16. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 
7 Preljubi, 

ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga; 
in vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. 

8 Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, 
kajti Bog je ljubezen. 

9 V tem se je razodela božja ljubezen do nas, 
da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, 
da bi mi po njem živeli. 

10 V tem je ljubezen: 
ne, da smo mi ljubili Boga, 
temveč, da je on nas ljubil 
in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. 

11 Preljubi, če nas je Bog tako ljubil, 
smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. 

12 Boga ni nikoli nihče videl; 
ako se med seboj ljubimo, je Bog v nas 
in je njegova ljubezen v nas popolna. 

13 Iz tega spoznamo, da smo v njem in on v nas, 
ker nam je dal od svojega Duha. 

"Videli smo in pričujemo, 
da je Oče poslal Sina svetu za odrešenika. 

"Kdor koli prizna, da je Jezus božji Sin, 
je Bog v njem in on v Bogu. 

16 In mi smo spoznali ter se prepričali o ljubezni, 
ki jo ima Bog do nas. 
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17. NAŠA VERA PREMAGA SVET 
1 Jan 5, 1—5. 

Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. 

Preljubi, 
1 vsakdo, ki veruje, da je Jezus — Kristus, 
je rojen iz Boga; 
in vsakdo, ki ljubi roditelja, 
ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. 

2 Iz tega spoznavamo, da ljubimo božje otroke, 
če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. 

3 Zakaj v tem je božja ljubezen, 
da spolnjujemo njegove zapovedi. 
In njegove zapovedi niso težke. 

4 Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. 
In to je zmaga, ki premaga svet: 
naša vera. 

5 Kdo pa premaga svet, 
če ne tisti, ki veruje, da je Jezus božji Sin? 

ALELUJA IN VRSTICA PRED EVANGELIJEM 

1 (Aleluja) Blagor ubogim v duhu, 
zakaj njih je nebeško kraljestvo. (Aleluja) 

2 (Aleluja) Blagor lačnim in žejnim pravice, 
zakaj ti bodo nasičeni. (Aleluja) 

3 (Aleluja) Blagor čistim v srcu, 
zakaj ti bodo Boga gledali. (Aleluja) 

4 (Aleluja) Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, 
ker si skrivnosti kraljestva razodel malim. (Aleluja) 

5 (Aleluja) Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, 
in jaz vas bom poživil, govori Gospod. (Aleluja) 

6 (Aleluja) Jaz sem luč sveta, govori Gospod, 
kdor gre za menoj, bo imel luč življenja. (Aleluja) 
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7 (Aleluja) Ce boste vztrajali v mojem nauku, 
boste zares moji učenci in boste spoznali resnico, 
govori Gospod. (Aleluja) 

8 (Aleluja) Novo zapoved vam dam, govori Gospod, 
ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. (Aleluja) 

9 (Aleluja) Ako me kdo ljubi, bo mojo besedo spolnjeval; 
in moj Oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla 
in pri njem prebivala. (Aleluja) 

10 (Aleluja) Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod, 
kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. (Aleluja) 

EVANGELIJ 

1. VESELITE SE VAŠEGA PLAČILA V NEBESIH 
Mt 5, 1—12a. 

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. 
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. 
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10 Blagor njim, ki so. zaradi pravice preganjani, 
zakaj njih je nebeško kraljestvo. 

"Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali 
in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili: 

12 veselite in radujte se, 
zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. 

2. VI STE 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. 
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3. MALI UMEVAJO B02JE RAZODETJE 
Mt 11, 25—30. 

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. 

21 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. 

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. 

4. NEBEŠKO KRALJESTVO JE VREDNO VEČ 
KO VSE DRUGO 

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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5. ŽIVLJENJE NAJDE, KDOR GA IZGUBI ZA KRISTUSA 
Mt 16, 24—27. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
24 Takrat je rekel Jezus svojim učencem: 

Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi 
in vzame svoj križ ter hodi za menoj. 

25 Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, 
kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. 

26 Kaj namreč človeku pomaga, če si pridobi ves svet, 
pogubi pa svojo dušo? 
Ali kaj bo dal človek v zameno za svojo dušo? 

27 Sin človekov bo namreč prišel 
v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli 
in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih. 

6. POSTANIMO KAKOR OTROCI 
Mt 18, 1—4. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
1 V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: 

»Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« 
2 Jezus je poklical otroka, 

ga postavil v sredo mednje in rekel: 
3 »Resnično, povem vam: Ako se ne spreobrnete 

in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško 
kraljestvo. 

4 Kdor se torej poniža kakor ta otrok, 
tisti je največji v nebeškem kraljestvu.« 

22 
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7. SAMSKI ZARADI NEBEŠKEGA KRALJESTVA 
Mt 19, 3—12. (Za redovnike) 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
3 Tisti čas so k Jezusu pristopili farizeji, 

da bi ga skušali. Rekli so: 
»Ali je možu dovoljeno 
ženo odsloviti iz katerega koli vzroka?« 

4 Odgovoril jim je: 
»Ali niste brali, da ju je tisti, ki je od začetka ustvaril, 
ustvaril kot moža in ženo, in rekel: 

5 ,Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater 
in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo.' 

"Zatorej nista več dva, ampak eno telo. 
Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči.« 

7 Rečejo mu: 
»Zakaj je torej Mojzes naročil dati ločitveni list 
in jo odsloviti?« 

"Odgovori jim: 
»Mojzes vam je zaradi vaše trdosrčnosti dovolil 
ločiti se od svojih žena, od začetka pa ni bilo tako. 

'Toda jaz vam pravim: 
Kdor koli se od svoje žene loči 
— razen če se zaradi nečistovanja — 
in se oženi z drugo, prešuštvuje.« 

"Njegovi učenci mu rečejo: 
»Če je takd z možem in ženo, se ni dobro ženiti.« 

11 On pa jim je rekel: 
»Ne umejo te besede vsi, ampak katerim je dano. 

12 So namreč nekateri samski, 
ker so že od rojstva taki, da morajo ostati samski; 
in so nekateri samski, ker so jih v to prisilili ljudje; 
in zopet drugi so samski, 
ker so si samski stan izvolili zaradi nebeškega kraljestva. 
Kdor more razumeti, naj razume!« 
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8. 2ENIN GRE, POJDITE MU NAPROTI 
Mt 25, 1—13. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: 

'Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, 
ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. 

2 Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. 
3 Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; 
4 pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. 
5 Ker se je pa ženin mudil, 

so vse podremale in zaspale. 
6 Opolnoči pa nastane vpitje: 

,Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!« 
7 Tedaj vstanejo vse tiste device in napravijo svoje svetilke. 
8 Nespametne pa reko pametnim: 

,Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.' 
'Toda pametne odgovorijo: 

,Da morda ne poide nam in vam, 
pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.' 

10 Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; 
tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo 
in vrata se zapro. 

11 Kasneje pridejo tudi ostale device in pravijo: 
,Gospod, gospod, odpri nam!' 

12 On jim pa odgovori: 
.Resnično, povem vam: Ne poznam vas.' 

"Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure. 

22* 
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9. S TALENTI JE TREBA GOSPODARITI 
Mt 25, 14—30 ali 14—23. 

Iz svetega evangelija po Mateju. 

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: 
"Gospodar se je odpravljal na potovanje 

in je poklical svoje služabnike 
ter jim izročil svoje premoženje: 

15 enemu je dal pet talentov, drugema dva, tretjemu pa enega, 
vsakemu po njegovi zmožnosti, in je odpotoval. 

16 Tisti, ki je bil prejel pet talentov, 
je takoj šel z njimi kupčevat 
in je pridobil pet drugih. 

" P r a v tako je tudi tisti, ki je bil prejel dva, 
pridobil dva druga. 

18 Tisti, ki je bil prejel enega, pa je šel, 
izkopal zemljo in denar svojega gospodarja skril. 

19 Čez dolgo časa pa je prišel gospodar teh služabnikov 
in napravil z njimi račun. 

20 Pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, 
in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: 
»Gospod, pet talentov si mi izročil, 
glej, pet drugih sem pridobil.« 

21 Njegov gospodar mu je rekel: 
»Prav, dobri in zvesti služabnik, 
v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: 
pojdi v veselje svojega gospoda!« 

"Pris topi l je tudi tisti, ki je prejel dva talenta, in je rekel: 
»Gospod, dva talenta si mi izročil, 
glej, dva druga sem pridobil.« 

23 Njegov gospodar mu je rekel: 
»Prav, dobri in zvesti služabnik, 
v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: 
pojdi v veselje svojega gospoda!« 
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24 Pristopil je pa tudi ta, ki je bil prejel en talent, in je rekel: 
»Gospod, poznam te, da si t rd človek: 
žanješ, kjer nisi sej al, in pobiraš, kjer nisi vejal; 

25zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. 
Glej, tu imaš, kar je tvojega.« 

26 Njegov gospodar mu je odgovoril: 
»Malopridni in leni služabnik! 
Vedel si, da žanjem, kjer nisem sej al, 
in pobiram, kjer nisem vejal; 

27 torej bi bil moral dati moj denar menjavcem 
in ob svojem prihodu bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. 

28 Vzemite mu torej talent 
in ga dajte tistemu, ki ima deset talentov! 

29 Kajti vsakemu, kdor ima, se bo dalo in bo imel obilo; 
kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. 

30 Neporabnega služabnika pa vrzite ven v temo; 
tam bo jok in škripanje z zobmi.« 

10. KAR STE STORILI MOJIM BRATOM, 
STE STORILI MENI 
Mt 25, 31—46 ali 31—40. (Za dobrodelnike) 

Iz svetega evangelija po Mateju. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

31 Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, 
takrat bo sedel na prestol svoje slave. 

32 Zbrali se bodo pred njim vsi narodi 
in ločil jih bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; 

33 in postavil bo ovce na svojo desnico, 
kozle pa na levico. 

34 Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: 
,Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, 
prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! 

35 Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; > 
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žejen sem bil in ste mi dali piti; 
popotnik sem bil in ste me sprejeli; 

26 nag sem bil in ste me oblekli; 
bolan sem bil in ste me obiskali; 
v ječi sem bil in ste prišli k meni.' 

"Tedaj mu bodo pravični odgovorili: 
,Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili 
ali žejnega in smo ti dali piti? 

38 Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli 
ali nagega in te oblekli? 

39 Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi 
in smo prišli k tebi?' 

40 In kralj jim bo odgovoril: 
.Resnično, povem vam: 
Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, 
ste meni storili.' 

41 Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: 
,Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, 
ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. 

42 Zakaj lačen sem bil in mi niste dali jesti; 
žejen sem bil in mi niste dali piti; 

43 popotnik sem bil in me niste sprejeli; 
nag sem bil in me niste oblekli; 
bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.' 

44 Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: 
,Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega 
ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi 
in ti nismo postregli?' 

45 Tedaj jim bo odgovoril: 
.Resnično, povem vam: 
Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, 
tudi meni niste storili.' 

46 In ti pojdejo v večno trpljenje, 
pravični pa v večno življenje. 
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11. SVETNIK JE KRISTUSOV BRAT IN SESTRA IN MATI 
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: 

»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! 
33 Kdor namreč spolni božjo voljo, 

ta mi je brat in sestra in mati.« 

12. KDOR SPREJME OTROKA, SPREJME KRISTUSA 
Mr 9, 34—37. (Za vzgojitelje) 

Iz svetega evangelija po Marku. 
34 Tisti čas so se učenci po poti med seboj pogovarjali, 

kdo je največji. 
33 In Jezus je sedel, 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 
in 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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13. PUSTITE OTROČICEM, NAJ PRIHAJAJO K MENI 
Mr 10, 13—16. (Za vzgojitelje) 

Iz svetega evangelija po Marku. 
13 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. 

15 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. 

14. PRODAJ, KAR IMAŠ, IN HODI ZA MENOJ 
Mr 10, 17—30 ali 17—27. (Za redovnike) 

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 utrga vaj, 
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: 
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»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!« 

24 Učenci so strmeli nad njegovimi besedami. 
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.« 

26 Ti 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.« 

28 In začel mu je govoriti Peter: 
»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.« 
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15. ZA TEBOJ BOM HODIL, KAMOR KOLI POJDEŠ 
Lk 9, 57—62. (Za redovnike) 

Iz svetega evangelija po Luku. 
57 Ko so Jezus in učenci šli po poti, mu je nekdo rekel: 

»Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« 
58 Jezus mu je odgovoril: 

»Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda, 
Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« 

"Drugemu je pa rekel: 
»Hodi za menoj!« 
Ta je dejal: 
»Gospod, dovoli mi, da prej grem 
in pokopi jem svojega očeta.« 

60 Toda rekel mu je: 
»Pusti, naj mrtvi svoje mrtve pokopljejo, 
ti pa pojdi in oznanjaj božje kraljestvo.« 

61 Še drug mu je rekel: 
»Hodil bom za teboj, Gospod, toda dovoli mi, 
da se prej poslovim od svojih domačih.« 

"Jezus mu je pa rekel: 
»Nihče kdor roko položi na plug in se nazaj ozira, 
ni pripraven za božje kraljestvo.« 

16. MARTA SPREJME JEZUSA, 
MARIJA SI IZVOLI NAJBOLJŠI DEL 

Lk 10, 38—42. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
38 Tisti čas je prišel Jezus v Betanijo 

in neka žena, po imenu Marta, ga je sprejela. 
39 Ta je imela sestro, z imenom Marija, 

ki je sedla h Gospodovim nogam 
in poslušala njegovo besedo. 
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40 Marta pa si je dala veliko opraviti s postrežbo. 
In pristopila je ter rekla: 
»Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? 
Reci ji, naj mi pomaga!« 

41 Gospod ji je odgovoril: 
»Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari, 

42 a le eno je potrebno. 
Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.« 

17. MOJ OČE VAM BO DAL KRALJESTVO 
Lk 12, 32—34. (Za redovnike) 

Iz svetega evangelija po Luku. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

32 Ne boj se, mala čreda, 
zakaj vaš Oče je sklenil dati vam kraljestvo. 

33 Prodajte, kar imate, in dajte vbogajme. 
Napravite si mošnje, ki ne ostarijo, 
zaklad v nebesih, ki ne poide 
in kateremu se tat ne približa in ga molj ne razje. 

34 Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. 

18. BODITE VEDNO PRIPRAVLJENI 
Lk 12, 35—40. 

Iz svetega evangelija po Luku. 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

35 Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane 
36 in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, 

kdaj se vrne njih gospod s svatbe, 
da mu takoj odpro, ko pride in potrka. 

37 Blagor služabnikom, 
ki jih gospod ob svojem prihodu najde čuječe! 
Resnično, povem vam, da se bo opasal 
ter jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. 
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38 In če pride ob drugi straži 
in če pride ob tretji straži 
in jih tako najde, blagor jim! 

39 To pa vedite, da bi hišni gospodar, 
ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, 
ne pustil podkopati svoje hiše. 

40 Tudi vi bodite pripravljeni; 
zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov. 

19. KRISTUSOV UČENEC SE ODPOVE VSEMU 
Lk 14, 25—33. (Za redovnike) 

Iz svetega evangelija po Luku. 
25 Tisti čas so šle velike množice za Jezusom; 

obrnil se je ter jim rekel: 
26 »Če kdo pride k meni 

in ne sovraži svojega očeta in matere 
in žene in otrok in bratov in sester, 
vrh tega tudi svojega življenja, 
ne more biti moj učenec. 

27 Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, 
ne more biti moj učenec. 

28 Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, 
ne sede prej in ne preračuna stroškov, 
ali ima, da ga dozida; 

29 da bi se mu potem, ko bo postavil tempelj 
in bi ne mogel dovršiti, 
ne začeli vsi, ki bi to videli, 
posmehovati in govoriti: 

30 ,Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dovršiti.' 
31 Ali kateri kralj , ki gre na vojsko zoper drugega kralja, 

ne sede prej in se ne posvetuje, 
če more z desetimi tisoči stopiti nasproti njemu, 
ki prihaja nadenj z dvajsetimi tisoči? 
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32 Če ne, pošlje, ko je oni še daleč, 
poslanstvo in prosi miru. 

33 Tako torej nobeden izmed vas, 
kateri se ne odpove vsemu, kar ima, 
ne more biti moj učenec« 

20. KDOR OSTANE V MENI, RODI OBILO SADU 
Jan 15, 1—8. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: 
1 Jaz sem prava vinska t r ta in moj Oče je vinogradnik. 
2 Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani; 

in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. 
3 Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. 
4 Ostanite v meni in jaz v vas. 

Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, 
če ne ostane na trti , 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. 

5 Jaz sem trta, vi mladike. 
Kdor ostane v meni in jaz v njem, 
ta rodi obilo sadu; 
kajti brez mene ne morete ničesar storiti. 

6 Če kdo ne ostane v meni, 
se vrže ven kakor mladika, in usahne; 
in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. 

7 Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, 
prosite, kar koli hočete, 
in se vam bo zgodilo. 

8 V tem je poveličanje mojega Očeta, 
da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. 
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21. KRISTUSOV PRIJATELJ IZVRŠUJE NJEGOVE 
ZAPOVEDI 
Jan 15, 9—17. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 
Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: 

'Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; 
ostanite v moji ljubezni. 

10Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, 
boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta 
in ostal v njegovi ljubezni. 

11 To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas 
in da se vaše veselje dopolni. 

12 To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, 
kakor sem vas ljubil jaz. 

"Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 
da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. 

14 Vi ste moji prijatelji, 
ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. 

15 Ne imenujem vas več služabnike, 
zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. 
Vas pa sem imenoval prijatelje, 
ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 

16 Niste vi mene izvolili, 
ampak jaz sem vas izvolil in postavil, 
da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; 
da vam bo Oče dal, 
kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 

17 To vam naročam, da se ljubite med seboj. 
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22. SVETNIKI SO TAM, KJER JE KRISTUS 
Jan 17, 20—26. 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil: 
20 Sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, ampak tudi 

za tiste, 
ki bodo po njihovi besedi vame verovali, 

21 da bodo vsi eno, 
kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, 
da bodo tudi oni v nama, 
da bo svet veroval, da si me ti poslal. 

22 Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, 
da bodo eno, kakor sva midva eno: 

23 jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno; 
da tako svet spozna, da si me ti poslal, 
in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. 

24 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si mi dal, 
z menoj tam, kjer sem jaz: 
da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, 
ker si me ljubil pred začetkom sveta. 

25 Pravični Oče! 
Svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal; 

26 in ti so spoznali, da si me ti poslal. 
Razodel sem jim tvoje ime 
in jim ga bom še razodeval, 
da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih 
in jaz v njih. 
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44 (10. 11. 12. 16) 114 

(11—12. 14—15. 16-17) 207, 296 

62 (2. 3—4. 5—6. 8—9) 93 

70 (1—2. 3—4. 5—6ab. 15ab.l7) 72, 122 

77 (1—2. 34—35. 36—37. 38) 129 

83 (3. 4. 5—6a.8a. 11) 188 

88 (2—3. 4—5. 21—22. 25.27) 256 

(2—3. 4—5. 27. 29) 40 

(2—3. 6—7. 16—17) 49 

89 (2. 3—4ab. 12—13. 14.16) 53 

90 (1—2. 3-A. 5-6. 10—11) 141 

94 (1—2. 3a.4a.5. 6—7) 188 

95 (1—2a. 2b—3. 7—8a. 10) 256 

96 (1—2. 5 - 6 . 9.12) 105 

(1—2. 5—6. 11—12) 172 

97 (1. 2—3ab. 3cd—4) 167 

(1. 2—3ab. 3cd—4. 5—6) 69, 159 

102 (1—2. 3—4. 8—9. 13—14. 17—18a) . . . . 320 

109 (1. 2. 3. 4) 257 

111 (1—2. 3—4. 5—6. 7—8. 9) 321 

(1—2. 5—6. 7—8. 9) 110 

112 (1—2. 3 - ^ . 5—6. 7—8 59, 207 

116 (1—2) 24, 87, 257 

118 (9—10. 11—12. 13—14) 282 

121 (1—2. 3—4a. 4b—5. 8—9) 189 

123 (2—3. 4—5. 7b—8) 174, 231 

125 (1—2ab. 2cd—3. 4—5. 6) 96, 231 

127 (1—2. 3. 4—5) 321 

130 (1. 2. 3) 322 

131 (6—7. 9—10. 13—14) 112 

(11. 13—14. 17—18) 98 

137 (1—2a. 2bc—3. 4—5) 138 

138 (1—3. 13—14ab. 14c—15) 76 

144 (10—11. 12— 13ab. 17—18) 119, 147 

148 (1—2. 11—12ab. 12c—14a) 296 

1 Sam 2 (1. 4—5ab. 6—7. 8abcd) 206 

1 Kron 29 (10. Uabc. lld—12a. 12bcd) . . . 187 

Jdt 13 (23bc—24a. 25abc) 207 

Iz 12 (2—3. 4bcd. 5—6) 64 

Uc 1 (46-^t7. 48-49. 50—51. 52—53. 54—55) . 208 



ABECEDNI SEZNAM SVETNIKOV 
Agata (5.2.) 31 
Ahilej (12.5.) 57 
Albert Veliki (15.11.) 158 
Aleš (17.7.) 91 
Alfonz Marija Ligvorij (1.8.) . . 103 
Alojzij Gonzaga (21.6.) . . . . 70 
Ambrož (7.12.) 165 
Ana (26.7.) 97 
Andrej (30.11.) 162 
Angela Merici (27.1.) 27 
Angeli varuhi (2.10.) 141 
Anton (17.1.) 19 
Anton Marija Claret (24.10.) . . 149 
Anton Marija Zaccaria (5.7.) . . 89 
Anton Padovanski (13.6.) . . . . 70 
Anzelm (21.4.) 48 
Atanazij (2.5.) 54 
Avguštin (28.8.) 121 
Avguštin Canterburvjski (27.5.) . 62 

Barbara (4.12.) 165 
Barnaba (11.6.) 68 
Bazilij Veliki (2.1.) 17 
Beda častitljivi (25.5.) . . . . 61 
Benedikt (11.7.) 90 
Bernard (20.8.) 117 
Bernardin Sienski (20.5.) . . . 60 
Blaž (3.2.) 31 
Bonaventura (15.7.) 91 
Bonifacij (5.6.) 67 
Boštjan (20.1.) 20 
Brigita (23.7.) 94 
Bruno (6.10.) 143 

Cecilija (22.11.) 161 
Ciprijan (16.9.) 133 
Ciril (in Metod; 14.2.) 33 
Ciril Aleksandri j ski (27.6.) . . . 78 
Ciril Jeruzalemski (18.3.) . . . . 39 

Damaz (11.12.) 169 
Damijan (26.9.) 136 
Dionizij (9.10.) 144 
Dominik (8.8.) 109 

Efrem (9.6.) 67 
Elizabeta Ogrska (17.11.) . . . . 158 
Elizabeta Portugalska (4.7.) . . 88 
Ema Krška (27.6.) 78 
Evzebij iz Vercellija (2.8.) . . . 103 

Fabijan (20.1.) 20 
Felicita (7.3.) 39 
Fidelis iz Sigmaringena (24.4.) . 48 
Filip (in Jakob; 3.5.) 55 
Filip Neri (26.5.) 62 
Florijan (4.5.) 57 
Fortunat (12.7.) 90 
Frančišek Asiški (4.10) . . . . 143 
Frančišek Ksaver (3.12.) . . . . 165 
Frančišek Paolski (2.4.) . . . . 47 
Frančišek Šaleški (24.1.) . . . . 20 
Frančiška Rimska (9.3.) . . . . 39 

Gabrijel, nadangel (29.9.) . . . 136 
Gorazd (27.7.) 99 
Gregor Nacianški (2.1.) . . . . 17 
Gregor Veliki (3.9.) 125 
Gregor VII. (25.5.) 61 

Hedvika (16.10.) 145 
Henrik (13.7.) 91 
Hieronim (30.9.) 139 
Hieronim Emiliani (8.2.) . . . . 31 
Hilarij (13.1.) 18 
Hipolit (13.8.) 111 
Hozana (27.4.) 50 

Ignacij Antiohijski (17.10.) . . . 146 
Ignacij Lojolski (31.7.) . . . . 101 



Irenej (28.6.) 78 
Ivana Frančiška de Chantal 

(12. 12.) 169 
Izak Jogues (19.10.) 149 
Izidor (4.4.) 47 
Jakob, apostol (25.7.) 95 
Jakob (in Filip; 3.5.) 55 
Janez, apostol (27.12.) 172 
Janez I. (18.5.) 60 
Janez Bosko (31.1.) 27 
Janez Damaščan (4.12.) . . . . 165 
Janez Eudes (19.8.) 117 
Janez Fisher (22.6.) 70 
Janez Kancij (23.12.) . . . . . 169 
Janez Kapistran (23.10.) . . . . 149 
Janez Krstnik, rojstvo (24.6.) . . 71 
Janez Krstnik, mučeništvo (29.8.) 122 
Janez Krstnik de la Salle (7.4.) . 47 
Janez Leonardi (9.10.) 144 
Janez Marija Viannev (4.8.) . . 104 
Janez Nepomuk (16.5.) . . . . 60 
Janez od Boga (8.3.) 39 
Janez od Križa (14.12.) . . . . 169 
Janez Zlatousti (13.9.) 128 
Januarij (19.9.) 133 
Jedrt (16.11.) , 1 5 8 
Jernej (24.8.) 118 
Jezusova spremenitev na gori 

(6.8.) 105 
Jezusovo darovanje — svečnica 

(2.2.) 28 
Joahim (26.7.) 97 
Jozafat (12.11.) 156 
Jožef, delavec (1.5.) 52 
Jožef, mož Device Marije (19.3.) 40 
Jožef Kalasancij (25.8.) . . . . 120 
Juda Tadej (28.10.) 150 
Jurij (23.4.) 48 
Just (3.11.) 155 
Justin (1.6.) 67 
Kajetan (7.8.) 109 
Kalist (14.10.) 144 

Kamil de Lellis (14.7.) 91 
Karel Boromejski (4.11.) . . . . 155 
Karel Lwanga (3.6.) 67 
Katarina (25.11.) 162 
Katarina Sienska (29.4.) . . . . 51 
Kazimir (4.3.) 39 
Klara (11.8.) 111 
Klemen (23.11.) 161 
Kliment (27.7.) 99 
Kolumban (23.11.) 161 
Kornelij (16.9.) 133 
Kozma (in Damijan; 26.9.) . . . 136 
Leon Veliki (10.11.) 156 
Lovrenc (10.8.) 110 
Lovrenc iz Brindisija (21.7.) . . 91 
Lucija (13.12.) 169 
Ludvik (25.8.) 120 
Luka, evangelist (18.10) . . . . 147 

Maksim Emonski (29.5.) . . . . 62 
Maksimilijan (12.10.) 144 
Marcelin (2.6.) 67 
Marija, božja Mati (1.1.) . . . . 17 
Marija, brezmadežno spočetje 

(8.12.) 166 
Marija, brezmadežno Srce (sob. 

po 2. ned. po bink.) 65 
Marija, darovanje (21.11.) . . . 161 
Marija, karmelska M.b. (16.7.) . 91 
Marija, kraljica (22.8.) . . . . 118 
Marija, lurška M.b. (11.2.) . . . 32 
Marija, obiskanje (31.5.) . . . . 62 
Marija, pomočnica kristjanov 

(24.5.) 61 
Marija, posvetitev bazilike (5.8.) 104 
Marija, rojstvo (8.9.) 125 
Marija, rožnovenska (7.10.) . . . 144 
Marija, vnebovzetje (15.8.) . . . 112 
Marija, žalostna M.b. (15.9.) . . 130 
Marija Goretti (6.7.) 89 
Marija Magdalena (22.7.) . . . . 92 
Marija Magdalena de' Pazzi (25.5.) 62 
Marjeta (20.7.) 91 
Marjeta Marija Alacoque (16.10.) 145 



Marjeta Škotska (16.11.) . . . . 158 
Marko, evangelist (25.4.) . . . . 48 
Marta (29.7.) 100 
Martin I. (13.4.) 47 
Martin (11.11.) 156 
Martin Porres (3.11.) 155 
Matej (21.9.) 134 
Matija (14.5.) 58 
Metod (14.2.) 33 
Mihael, nadangel (29.9.) . . . . 136 
Modest (31.3.) 46 
Mohor (12.7.) 90 
Monika (27.8.) 120 

Nedolžni otroci (28.12.) . . . . 174 
Nerej (12.5.) 57 
Neža (21.1.) 20 
Nikolaj (6.12.) 165 
Norbert (6.6.) 67 

Oskar (3.2.) 31 
Oznanjenje Gospodovo (25.3.) . . 43 

Pankracij (12.5.) 57 
Patrik (17.3.) 39 
Pavel, apostol (29.6.) 79 
Pavel, spreobrnitev (25.1.) . . . 21 
Pavel Miki (6.2.) 31 
Pavel od Križa (19.10.) . . . . 149 
Pavlin iz Nole (22.6.) 70 
Pavlin Oglejski (11.1.) . . . . 17 
Perpetua (7.3.) 39 
Peter (in Marcelin; 2.6.) . . . . 67 
Peter, apostol (29.6.) 79 
Peter, sedež apostola (22.2.) . . 36 
Peter Chanel (28.4.) 50 
Peter Damiani (21.2.) 36 
Peter Kanizij (21.12.) 169 
Peter Krizolog (30.7.) 101 
Pij V. (30.4.) 51 
Pij X. (21.8.) 117 
Polikarp (23.2.) 38 
Poncijan (13.8.) 111 

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pav
la (18.11.) a V

 1 5 9 

Posvetitev lateranske bazilike 
(5-11.) 155 

Povišanje sv. križa (14.9.) . . . . 128 
Prvi mučenci rimske cerkve 

(30.6.) 8 6 

Rafael, nadangel (29.9.) . . . . 136 
Rajmund Penjafortski (7.1.) . . 17 
Robert Bellarmino (17.9.) . . . 133 
Rok (16.8.) H7 
Romuald (19.6.) 70 
Roža iz Lime (23.8.) H8 
Sedem ustanoviteljev servitov 

(17.2.) 35 
Sholastika (10.2.) 32 
Sikst V. (7.8.) 109 
Silvester (31.12.) 176 
Simon (in Juda; 28.10.) . . . . 150 
Stanislav (11.4.) 47 
Stanislav Kostka (13.11.) . . . . 156 
Štefan (26.12.) 170 
Štefan Ogrski (16.8.) 117 
Terezija Deteta Jezusa (1.10.) . . 140 
Terezija Velika (15.10.) . . . . 144 
Timotej (26.1.) 25 
Tit (26.1.) 25 
Tomaž, apostol (3.7.) 87 
Tomaž Akvinski (28.1.) . . . . 27 
Tomaž Becket (29.12.) 176 
Tomaž More (22.6.) 71 
Turibij iz Mongroveja (23.3.) . . 43 

Uršula (21.10) 149 
Venčeslav (28.9.) 136 
Vid (15. 6.) 70 
Viktorin Ptujski (3.11.) . . . . 155 
Vincencij (22.1.) 20 
Vincencij Ferrer (5.4.) 47 
Vincencij Pavelski (27.9.) . . . 136 
Vsi sveti (1.11.) 152 
Vsi verni rajni (2.11.) 155 



K A Z A L O 

PREDHODNA NAVODILA 

I. Splošna ureditev masnega lekcionarja 
l i l . Ureditev vsakega odlomka 
IV. Izdaje lekcionarja v domačem jeziku 

POSEBNA BERILA V ČAST 
SVETNIKOM 

JANUAR 
1. PRAZNIK BOŽJE MATERE 

MARIJE 17 
2. Bazilij Veliki in Gregor Na-

cianški 17 
7. Rajmund Penjafortski . . . . 17 

11. Pavlin Oglejski (Slovenija) . 17 
13. Hilarij 18 
17. Anton 19 
20. Fabijan 20 

Boštjan 20 
21. Neža 20 
22. Vincencij 20 
24. Frančišek Šaleški 20 
25. Spreobrnitev apostola Pavla . 21 
26. Timotej in Tit 25 
27. Angela Merici 27 
28. Tomaž Akvinski 27 
31. Janez Bosko 27 

FEBRUAR 
2. Jezusovo darovanje — svečnica 28 
3. Blaž 31 

Oskar 31 
5. Agata 31 
6. Pavel Miki in tovariši . . . . 31 
8. Hieronim Emiliani 31 

10. Sholastika 32 
11. Lurška Mati božja 32 
14. CIRIL IN METOD 33 
17. Sedem ustanoviteljev servitov 35 
21. Peter Damiani 36 
22. Sedež apostola Petra . . . . 36 
23. Polikarp 38 

MAREC 
4. Kazimir 
7. Perpetua in Felicita . . . 
8. Janez od Boga 
9. Frančiška Rimska . . . . 

17. Patrik 
18. Ciril Jeruzalemski . . . . 
19. JOŽEF 
23. Turibij iz Mongroveja . . . 
25. GOSPODOVO OZNANJENJE 
31. Modest (Slovenija) . . . . 

APRIL 
2. Frančišek Paolski . . . . 
4. Izidor 
5. Vincencij Ferrer . . . . 
7. Janez Krstnik de la Salle 

11. Stanislav 
13. Martin I 
21. Anzelm 
23. Jurij 
24. Fidelis iz Sigmaringena . 
25. Marko 
27. Hozana (Slovenija) . . . 
28. Peter Chanel 
29. Katarina Sienska . . . 
30. Pij V 

MAJ 
1. Jožef, delavec , 
2. Atanazij 
3. Filip in Jakob 
4. Florijan (Slovenija) . . . 

12. Nerej in Ahilej 
Pankracij 

14. Matija 
16. Janez Nepomuk (Slovenija) 
18. Janez I 
20. Bernardin Sienski . . . . 

5 
12 
13 

39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
43 
43 
46 

47 
47 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
48 
48 
50 
50 
51 
51 

52 
54 
55 
57 
57 
57 
58 
60 
60 
60 



24. Marija, Pomočnica kristjanov 
(Slovenija) 61 

25. Beda Častitljivi 61 
Gregor VII 61 
Marija Magdalena de'Pazzi • 62 

26. Filip Neri 62 
27. Avguštin Conterburyjski . . . 62 
29. Maksim Emonski (Slovenija) 62 
31. Obiskanje Device Marije . . . 62 

Sobota po 2. ned. po binkoštih: 
Marijino brezm. Srce . . . . 65 

JUNIJ 
1. Justin 67 
2. Marcelin in Peter 67 
3. Karel Lwanga in ugandski mu-

čenči 67 
5. Bonifacij 67 
6. Norbert 67 
9. Efrem 67 

11. Barnaba 68 
13. Anton Padovanski 70 
15. Vid (Slovenija) 70 
19. Romuald 70 
21. Alojzij Gonzaga 70 
22. Pavlin iz Nole 70 

Janez Fisher in Tomaž More 71 
24. ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 71 
27. Ema Krška (Slovenija) . . . 78 

Ciril Aleksandrijski 78 
28. Irenej 78 
29. PETER IN PAVEL 79 
30. Prvi mučenci rimske cerkve . 86 

JULIJ 
3. Tomaž 87 
4. Elizabeta Portugalska . . . . 88 
5. Anton Marija Zaccaria . . . 89 
6. Marija Goretti 89 

11. Benedikt 90 
12. Mohor in Fortunat (Slovenija) 90 
13. Henrik 91 
14. Kamil de Lellis 91 
15. Bonaventura 91 
16. Karmelska Mati božja . . . 91 
17. Aleš (Slovenija) 91 
20. Marjeta (Slovenija) . . . . 91 
21. Lovrenc iz Brindisija . . . . 91 
22. Marija Magdalena 92 
23. Brigita 94 
25. Jakob 95 

26. Joahim in Ana 97 
27. Gorazd, Kliment in drugi učen

ci sv. Cirila in Metoda (Slove
nija) 99 

29. Marta 100 
30. Peter Krizolog 101 
31. Ignacij Lojolski 101 

AVGUST 
1. Alfonz Marija Ligvorij . . . 103 
2. Evzebij iz Vercellija . . . . 103 
4. Janez Marija Viannev . . . . 104 
5. Posvetitev bazilike sv. Marije 

(Snežne) 104 
6. Jezusova spremenitev na gori 105 
7. Sikst II. in tovariši 109 

Kajetan 109 
8. Dominik 109 

10. Lovrenc 110 
11. Klara 111 
13. Poncijan in Hipolit 111 
15. MARIJINO VNEBOVZETJE . 112 
16. Rok (Slovenija) 117 

Štefan Ogrski 117 
19. Janez Eudes 117 
20. Bernard 117 
21. Pij X 117 
22. Devica Marija Kraljica . . . 118 
23. Roža iz Lime 118 
24. Jernej 118 
25. Ludvik 120 

Jožef Kalasancij 120 
27. Monika 120 
28. Avguštin 121 
29. Mučeništvo Janeza Krstnika . 122 

SEPTEMBER 
3. Gregor Veliki 125 
8. Rojstvo Device Marije . . . 125 

13. Janez Zlatousti 128 
14. Povišanje svetega križa . . . 128 
15. Žalostna Mati božja . . . . 130 
16. Kornelij in Ciprijan 133 
17. Robert Bellarmino 133 
19. Januarij 133 
21. Matej 134 
26. Kozma in Damijan 136 
27. Vincencij Pavelski 136 
28. Venčeslav 136 
29. Mihael, Gabrijel in Rafael . . 136 
30. Hieronim 139 



OKTOBER 
1. Terezija Deteta Jezusa . . . 140 
2. Angeli varuhi 141 
4. Frančišek Asiški 143 
6. Bruno 143 
7. Rožnovenska Mati božja . . . 144 
9. Dionizij in tovariši 144 

Janez Leonardi 144 
12. Maksimilijan (Slovenija) . . 144 
14. Kalist 144 
15. Terezija Velika 144 
16. Hedvika 145 

Marjeta Marija Alacogue . . 145 
17. Ignacij Antiohijski 146 
18. Luka 147 
19. Izak Jogues in drugi kanadski 

mučenci 149 
Pavel od Križa 149 

21. Uršula (Slovenija) 149 
23. Janez Kapistran 149 
24. Anton Marija Claret . . . . 149 
28. Simon in Juda Tadej . . . . 150 

NOVEMBER 
1. VSI SVETI 152 
2. SPOMIN VSEH VERNIH RAJ

NIH 155 
3. Viktorin Ptujski (Slovenija) 155 

Just (Slovenija) 155 
Martin Porres 155 

4. Karel Boromejski 155 
9. Posvetitev lateranske bazilike 155 

10. Leon Veliki 156 
11. Martin 156 

12. Jozafat 156 
13. Stanislav Kostka (Slovenija) . 156 
15. Albert Veliki 158 
16. Marjeta Škotska 158 

Jedrt 158 
17. Elizabeta Ogrska 158 
18. Posvetitev bazilik sv. Petra in 

Pavla 159 
21. Darovanje Device Marije . . 161 
22. Cecilija 161 
23. Klemen 161 

Kolumban 161 
25. Katarina (Slovenija) . . . . 162 
30. Andrej 162 

DECEMBER 
7>. Frančišek Ksaver 165 
4. Janez Damaščan 165 

Barbara (Slovenija) . . . . 165 
6. Nikolaj 165 
7. Ambrož 165 
8. BREZMADEŽNO SPOČETJE 

DEVICE MARIJE 166 
11. Damaz I. 169 
12. Ivana Frančiška de Chantal . 169 
13. Lucija 169 
14. Janez od Križa 169 
21. Peter Kanizij 169 
23. Janez Kancij 169 
26. Štefan 170 
27. Janez 172 
28. Nedolžni otroci 174 
29. Tomaž Becket 176 
31. Silvester 1 176 

SKUPNA BERILA V ČAST SVETNIKOM 
Ob posvetitvi cerkve 179 
V čast Devici Mariji 195 
V čast mučencem 221 
V čast svetim pastirjem 244 
V čast cerkvenim učiteljem 276 
V čast devicam 292 
V čast svetnikom in svetnicam 302 





GODOVI SVETNIKOV 
po starem in novem bogoslužnem koledarju 

(Začasno kazalo za uporabljanje knjige BERILA IN EVANGELIJI ZA PRAZNIKE IN 
GODOVE SVETNIKOV) 

Svetniški lekcionar je urejen po novem koledarju. Dokler ta ne stopi 
v veljavo, obhajamo godove svetnikov še po dosedanjem koledarju, kakor so 
tudi v direktoriju. 

Seznam na tem listu pomaga hitro poiskati berilo in evangelij kljub 
novemu razporedu v knjigi. 

Iz seznama je razvidno, kdaj bomo svetnike praznovali po novem kole
darju (datum v oklepaju za imenom) in kateri so ohranili svoj stari datum 
(brez datuma v oklepaju). 

Uvrščeni so godovi svetnikov, ki so na novo v rimskem koledarju, in 
tistih svetnikov, ki jih z bogoslužjem kot »svoje« slavimo tudi v Sloveniji, 
pa jih ni v rimskem koledarju. 



JANUAR 17. Patrik 39 

1. PRAZNIK BOŽJE MATERE 
MARIJE 17 

11. Pavlin Oglejski 17 
14. Hilarij (13.1.) 18 
17. Anton 19 
20. Fabijan in Boštjan 20 
21. Neža 20 
22. Vincencij 20 
23. Rajmund Penjafortski (7.1.) . 17 
24. Timotej (26.1.) 25 
25. Spreobrnitev apostola Pavla . 21 
26. Polikarp (23.2.) 38 
27. Janez Zlatousti (13.9.) . . . 128 
29. Frančišek Šaleški (24.1.) . . 20 
30. Janez Bosko 27 

FEBRUAR 
1. Ignacij Antiohijski (17.10.) . . 146 
2. Jezusovo darovanje — svečnica 28 
3. Blaž 31 

Oskar 31 
5. Agata 31 
6. Tit (26.1.) 25 

Pavel Miki in tovariši . . . . 31 
7. Romuald (19.6.) 70 
9. Ciril Aleksandri]ski (27.6.) . . 78 

10. Sholastika 32 
11. Lurška Mati božja 32 
12. Sedem ustanoviteljev servitov 

(17.2.) 35 
22. Sedež apostola Petra . . . . 36 
23. Peter Damiani (21.2.) . . . . 36 
24. Matija (14.5.) 58 

MAREC 

4. Kazimir 39 
6. Perpetua in Felicita (7.3.) . . 39 
7. Tomaž Akvinski (28.1.) . . . 27 
8. Janez od Boga 39 
9. Frančiška Rimska 39 

12. Gregor Veliki (3.9.) . . . . 125 

18. Ciril Jeruzalemski 39 
19. JOŽEF 40 
21. Benedikt (11.7.) 90 
23. Turibij iz Mongroveja . . . . 43 
25. GOSPODOVO OZNANJENJE . 43 
27. Janez Damaščan (4.12.) . . . 165 
28. Janez Kapistran (23.10.) . . . 149 
31. Modest 46 

APRIL 
2. Frančišek Paolski 47 
4. Izidor 47 
5. Vincencij Ferrer 47 

11. Leon Veliki (10.11.) . . . . 156 
14. Justin (1.6.) 67 
21. Anzelm 48 
23. Jurij 48 
24. Fidelis iz Sigmaringena . . . 48 
25. Marko 48 
27. Peter Kanizij (21.12.) . . . . 169 

Hozana 50 
28. Pavel od Križa (19.10.) . . . 149 

Peter Chanel 50 
30. Katarina Sienska (29.4.) . . . 51 

MAJ 
1. Jožef, delavec 52 
2. Atanazij 54 
4. Monika (27.8.) 120 

Florijan 57 
5. Pij V. (30.4.) 51 
7. Stanislav (11.4.) 47 
9. Gregor Nacianški (2.1.) . . . 17 

11. Filip in Jakob (3.5.) . . . . 55 
12. Nerej in Ahilej 57 

Pankracij 57 
13. Robert Bellarmino (17.9.) . . 133 
15. Janez Krstnik de la Salle (7.4.) 47 
16. Janez Nepomuk 60 
20. Bernardin Sienski 60 
24. Marija, Pomočnica kristjanov 61 



25. Gregor VII 61 
26. Filip Neri 62 
27. Beda Častitljivi (25.5.) . . . 61 

Janez L (18.5.) 60 
28. Avguštin Canterburyjski 

(27.5.) 62 
29. Marija Magdalena de' Pazzi 

(25.5.) 62 
31. Devica Marija Kraljica (22.8.) 118 

JUNIJ 
1. Angela Merici (27.1.) . . . . 27 
2. Marcelin in Peter 67 
3. Karel Lwanga in drugi ugand-

ski mučenci 67 
5. Bonifacij 67 
6. Norbert 67 

10. Marjeta Škotska (16.11.) . . 158 
11. Barnaba 68 
13. Anton Padovanski 70 
14. Bazilij Veliki (2.1.) 17 
15. Vid 70 
18. Ejrem (9.6.) 67 
21. Alojzij Gonzaga 70 
22. Pavlin iz Nole 70 

Janez Fisher in Tomaž More . 71 
24. ROJSTVO JANEZA 

KRSTNIKA 71 
27. Ema Krška 78 
29. PETER IN PAVEL 79 
30. Prvi mučenci rimske Cerkve . 86 

JULIJ 
2. Obiskanje Device Marije 

(31.5.) 62 
3. Irenej (28.6.) 78 
5. Anton Marija Zaccaria . . . 89 
6. Marija Goretti 89 
7. CIRIL IN METOD (14.2.) . . 33 
8. Elizabeta Portugalska (4.7.) . 88 

14. Bonaventura (15.7.) . . . . 91 

15. Henrik (13. 7.) 91 
16. Karmelska Mati božja . . . 91 
17. Aleš 91 
18. Kamil de Lellis (14.7.) . . . 91 
19. Vincencij Pavelski (27.9.) . . 136 
20. Hieronim Emiliani (8.2.) . . 31 

Marjeta 91 
21. Lovrenc iz Brindisija . . . . 91 
22. Marija Magdalena 92 
25. Jakob 95 
26. Ana 97 
27. Gorazd, Kliment in drugi učen

ci sv. Cirila in Metoda . . . . 99 
29. Marta 100 
31. Ignacij Lojolski 101 

AVGUST 
2. Alfonz Marija Ligvorij (1.8.) . 103 
4. Dominik (8.8.) 109 
5. Posvetitev bazilike sv. Marije 104 
6. Jezusova spremenltev na gori 105 
7. Kajetan 109 
8. Janez Marija Viannev (4.8.) . 104 

10. Lovrenc 110 
12. Klara (11.8.) 111 
13. Poncijan in Hipolit 111 
15. MARIJINO VNEBOVZETJE . 112 
16. Rok 117 

Joahim (26.7.) 97 
19. Janez Eudes 117 
20. Bernard 117 
21. Ivana Frančiška de Chantal 

(12.12.) 169 
22. Marijino brezmadežno Srce . 65 
24. Jernej 118 
25. Ludvik 120 
27. Jožef Kalasancij (25.8.) . . . 120 
28. Avguštin 121 
29. Mučeništvo Janeza Krstnika . 122 
30. Roža iz Lime (23.8.) . . . . 118 



SEPTEMBER 

2. Štefan Ogrski (16.8.) . . . . 117 
3. Pij X. (20.8.) 117 
8. Rojstvo Device Marije . . . 125 

14. Povišanje svetega križa . . . 128 
15. Žalostna Mati božja . . . . 130 
16. Kornelij in Ciprijan . . . . 1 3 3 
19. Januarij 133 
21. Matej 134 
27. Kozma in Damijan (26.9.) . . 136 
28. Venčeslav 136 
29. Mihael 136 
30. Hieronim . . . . . . . . 1 3 9 

OKTOBER 

2. Angeli varuhi 141 
3. Terezija Deteta Jezusa (1.10.) 140 
4. Frančišek Asiški 143 
6. Bruno . . - . 1 4 3 
7. Rožnovenska Mati božja . . . 144 
8. Brigita (23.7.) 94 
9. Janez Leonardi 144 

Dionizij in tovariši 144 
12. Maksimilijan 144 
14. Kalist 144 
15. Terezija Velika 144 
16. Hedvika . 1 4 5 
17. Marjeta Marija Alacoque 

(16.10.) 145 
18. Luka 147 
19. Izak Jogues in drugi kanadski 

mučenci 149 
20. Janez Kancij (23.12.) . . . . 169 
21. Uršula 149 
23. Anton Marija Claret (24.10) . 149 
28. Simon in Juda Tadej . . . . 150 

NOVEMBER 

1. VSI SVETI . 152 
2. SPOMIN VSEH VERNIH 

RAJNIH 155 

3. Viktorin Ptujski 155 
Just 155 
Martin Porres . . . . . . . 155 

4. Karel Boromejski . . . . . 155 
9. Posvetitev lateranske bazilike 155 

11. Martin 156 
12. Martin I. (13.4.) 47 
13. Stanislav Kostka 156 
14. Jozafat (12.11.) 156 
15. Albert Veliki 158 
16. Jedrt 158 
18. Posvetitev bazilik sv. Petra in 

Pavla 159 
19. Elizabeta Ogrska (17.11.) . . 158 
21. Darovanje Device Marije . . 161 
22. Cecilija 161 
23. Klemen 161 

Kolumban 161 
24. Janez od Križa (14.12.) . . . 169 
25. Katarina 162 
30. Andrej 162 

DECEMBER 

3. Frančišek Ksaver 165 
4. Peter Krizolog (30.7.) . . . . 101 

Barbara 165 
6. Nikolaj 165 
7. Ambrož 165 
8. BREZMADEŽNO SPOČETJE 

DEVICE MARIJE 166 
11. Damaz I. . . 169 
13. Lucija . 169 
16. Evzebij iz Vercellija (2.8.) . . 103 
21. Tomaž (3.7.) . 87 
26. Štefan . 170 
27. Janez 172 
28. Nedolžni otroci 174 
29. Tomaž Becket . . . . . . . 176 
31. Silvester I. . . 176 

Tisk: CP GORENJSKI TISK, KRANJ 




