
VELIKI	ČETRTEK	2020	v	župnijski	cerkvi	v	Mozirju	ob	20h:	

Vstopna	pesem:	
	
Jezus	moj,	ljubim	te,	
Bolj	kot	vse	drugo	ljubim	te,	
Vse	kar	je	v	meni	naj	prepeva	Ti,	
Jezus	moj,	ljubim	Te.	

Jezus	moj,	prosim	te,	
Bolj	kot	vse	drugo	prosim	te,	
Vse	kar	je	v	meni	naj	prepeva	Ti,	
Jezus	moj,	prosim	Te.	
__________________________	

Gospod,	usmili	se	–	pojemo	
__________________________	

Slava	–	pojemo	
__________________________	

1. berilo:	

Berilo	iz	2.	Mojzesove	knjige	(2	Mz	12,1-8.11-14)	

Gospod	 je	rekel	Mojzesu	 in	Aronu	v	egiptovski	deželi:	»Ta	mesec	vam	bodi	začetek	mesecev,	bodi	
vam	 prvi	 med	meseci	 v	 letu!	 Govorita	 vsej	 Izraelovi	 občini:	 ‚DeseQ	 dan	 tega	meseca	 naj	 si	 vsak	
priskrbi	po	eno	jagnje	za	družino,	po	eno	jagnje	za	hišo.	Če	pa	je	družina	premajhna	za	eno	jagnje,	
naj	ga	vzame	skupno	s	svojim	sosedom,	ki	 je	najbližji	njegovi	družini,	po	številu	oseb;	na	jagnje	pa	
štejte	osebe	po	tem,	kar	more	vsak	pojesQ!	 Jagnje	pa	naj	vam	bo	brez	madeža,	 samec,	enoletno;	
morete	pa	ga	vzeQ	 izmed	ovac	ali	 tudi	 izmed	koz.	Hranite	ga	do	 šQrinajstega	dneva	 tega	meseca!	
Potem	ga	naj	 zakolje	vsa	zbrana	 Izraelova	občina	proQ	večeru.	Vzamejo	naj	nekaj	krvi	 in	naj	 z	njo	
pomažejo	 oba	 podboja	 in	 naddurje	 pri	 hišah,	 v	 katerih	 ga	 bodo	 jedli.	 Tisto	 noč	 naj	 jedo	 meso,	
pečeno	 na	 ognju,	 in	 opresnike;	 z	 grenkimi	 zelišči	 naj	 ga	 jedo.	 Takole	 pa	 ga	 jejte:	 imejte	 ledja	
prepasana,	čevlje	na	nogah	in	palico	v	roki;	 in	 jejte	ga	v	naglici:	to	 je	mimohod	Gospodov.	KajQ	to	
noč	 pojdem	 skoz	 egiptovsko	 deželo	 in	 udarim	 vse	 prvorojence	 v	 egiptovski	 deželi	 od	 človeka	 do	
živine	in	izvršim	sodbo	nad	vsemi	egiptovskimi	bogovi:	jaz,	Jahve.	Tedaj	bo	kri	za	vas	v	znamenje	na	
hišah,	v	katerih	bivate:	ko	zagledam	kri,	pojdem	mimo	vas;	in	pri	vas	ne	bo	morilne	šibe,	ko	udarim	
egiptovsko	deželo.	Ta	dan	vam	bodi	v	spomin	in	praznujte	ga	kot	praznik	Jahvejev;	od	roda	do	roda	
ga	praznujte	kot	večno	ustanovo!	

Poslušali	smo	Božjo	besedo.	Bogu	hvala.	
__________________________	

Psalm	po	1.	berilu	
	
odpev:	Kelih	zveličanja	bom	vzel	in	opeval	Gospodovo	ime	

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



Dragocena	je	v	Gospodovih	očeh	
smrt	njegovih	sveQh.	
O	Gospod,	tvoj	hlapec	sem,	
tvoj	hlapec,	sin	tvoje	dekle.	Odpev	

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

2.	berilo:	

Berilo	iz	1.	pisma	apostola	Pavla	Korinčanom	(1	Kor	11,23-26)	

Bratje	in	sestre,	jaz	sem	prejel	od	Gospoda,	kar	sem	vam	tudi	izróčil:	Gospod	Jezus	je	Qsto	noč,	ko	je	
bil	izdan,	vzel	kruh	in	se	zahvalil,	ga	razlomil	in	rekel:	»To	je	moje	telo,	ki	je	za	vas.	To	delajte	v	moj	
spomin.«	 Prav	 tako	 je	 vzel	 po	 večerji	 tudi	 kelih	 in	 rekel:	 »Ta	 kelih	 je	 nova	 zaveza	 v	 moji	 krvi.	
Kólikorkrat	 boste	 pili,	 delajte	 to	 v	 moj	 spomin.«	 KajQ	 kólikorkrat	 jeste	 ta	 kruh	 in	 pijete	 kelih,	
oznanjate	Gospodovo	smrt,	dokler	ne	pride.	

Poslušali	smo	Božjo	besedo.	Bogu	hvala.	
__________________________	

VrsQca	pred	evangelijem:	

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

Evangelij:	

Iz	svetega	evangelija	po	Janezu	(13,1-15)	-	Slava	Tebi,	Gospod.	

Pred	velikonočnim	praznikom	je	Jezus,	ker	je	vedel,	da	je	prišla	njegova	ura,	ko	pojde	s	tega	sveta	k	
Očetu,	in	ker	je	vzljubil	svoje,	ki	so	bili	na	svetu,	skazal	svojim	ljubezen	do	konca.	Med	večerjo	–	ko	je	
bil	hudič	Judu,	Simonovemu	sinu,	Iškarijotu,	v	srce	že	vdihnil,	naj	ga	izda	–	je,	ker	je	vedel,	da	mu	je	
Oče	vse	dal	v	roke,	da	je	prišel	od	Boga	in	da	odhaja	k	Bogu,	vstal	od	večerje,	odložil	vrhnje	oblačilo,	
vzel	prt	 in	se	opasal.	Potem	 je	v	umivalnik	vlil	 vode	 in	začel	učencem	umivaQ	noge	 in	 jih	brisaQ	s	
prtom,	 s	 katerim	 je	bil	 opasan.	 Pride	 k	 Simonu	Petru;	 ta	mu	pa	 reče:	 »Gospod,	Q	mi	hočeš	noge	
umiQ?«	Jezus	mu	odgovori:	»Tega,	kar	jaz	delam,	Q	zdaj	ne	razumeš,	a	spoznal	boš	pozneje!«	Peter	
mu	reče:	»Ne	boš	mi	nog	umival,	nikoli	ne!«	 Jezus	mu	odgovori:	»Ako	te	ne	umijem,	ne	boš	 imel	
deleža	z	menoj.«	Simon	Peter	mu	reče:	»Gospod,	ne	le	moje	noge,	ampak	tudi	roke	in	glavo!«	Jezus	
mu	pravi:	»Kdor	se	 je	skopal,	mu	ni	treba	drugega,	kot	da	si	umije	noge,	pa	 je	ves	čist.	Tudi	vi	ste	
čisQ,	 toda	ne	vsi.«	Vedel	 je	namreč,	kdo	ga	bo	 izdal,	 zato	 je	 rekel:	»Niste	vsi	čisQ.«	Ko	 jim	 je	 torej	
umil	noge,	vzel	vrhnje	oblačilo	in	spet	sédel,	jim	je	rekel:	»Veste,	kaj	sem	vam	storil:	Vi	me	kličete:	
‚Učenik‘	in	‚Gospod‘,	in	prav	pravite;	saj	to	sem.	Ako	sem	torej	jaz,	Gospod	in	Učenik,	vam	umil	noge,	
ste	tudi	vi	dolžni	drug	drugemu	noge	umivaQ.	Zgled	sem	vam	namreč	dal,	da	bi	tudi	vi	delali,	kakor	
sem	vam	jaz	storil.	

Poslušali	smo	Kristusov	evangelij.	Hvala	Tebi,	Kristus.	
__________________________	
Homilija	



Prošnje:	

Bratje	 in	 sestre!	 Na	 današnji	 dan	 se	 je	 začel	 Jezusov	 križev	 pot.	 Pred	 svojim	 trpljenjem	 nam	 je	
zapusQl	v	spomin	trajno	daritev	svojega	telesa	in	krvi.	Zato	mu	kličimo:	

1. Gospod	Jezus,	mašnike	si	ob	posvečenju	zaznamoval	z	neizbrisnim	pečatom,	da	bi	 tvojo	daritev	
obnavljali	do	konca	časov;	razžari	v	njih	prvotno	ljubezen.	

2. Gospod	Jezus,	prosimo	te	za	duhovnike	in	vernike,	ki	so	zašli;	naj	se	zopet	vrnejo	v	Očetovo	hišo.	

3. Gospod	 Jezus,	 po	 krstu	 smo	 vsi	 krščeni	 deležni	 tvojega	 duhovništva;	 naj	 po	 tem	 dostojanstvu	
uravnavamo	svoje	življenje.	

4. Gospod	Jezus,	obudi	v	srcih	vernih	živo	hrepenenje	po	združenosQ	s	teboj	v	svetem	obhajilu.	

5. Gospod	 Jezus,	 Q	 si	 sprejemal	 grešnike	 in	 z	 njimi	 jedel,	 nauči	 nas	 v	 vsakem	 človeku	 sprejemaQ	
tebe.	

6. Gospod	 Jezus,	 po	 svojih	 sveQh	 skrivnosQh	 nam	 daj,	 da	 bomo	 ostali	 v	 tvoji	 ljubezni	 in	 imeli	
življenje	v	sebi.	

7. Gospod	Jezus	Kristus,	usmili	se	vseh	obolelih	s	koronavirusom	Covid-19	in	drugih	bolnikov	v	naši	
domovini	in	njihovih	svojcev.	

8. Gospod	 Jezus	 Kristus,	 podpiraj	 vse	 zdravstvene	 delavce,	 da	 bodo	 skrbeli	 za	 bolnike	 in	 jim	
pomagali.	

9. Gospod	Jezus	Kristus,	prosimo	te	za	državne	voditelje	in	njihove	sodelavce,	da	bodo	v	teh	težkih	
časih	modro	in	odgovorno	vodili	svoje	ljudstvo	

10.	Gospod	Jezus	Kristus,	prosimo	te	za	vse	rajne,	pri	tej	sv.	maše	še	posebej	za:	________________________	

Jezus,	naš	večni	veliki	duhovnik!	Naj	bo	današnja	sveta	daritev	resnično	znamenje	naše	povezanosQ	
z	ljudmi	in	s	teboj,	ki	živiš	in	kraljuješ	vekomaj.	Amen.	

__________________________	

Darovanjska	pesem:	

Sprejmi	Bog	daritev	to,	
ki	jo	dvigamo	v	nebo.	
Vsi	odrasli,	vsa	mladina	
vse	naj	Tvoje	bo,	
Vse	naj	Tvoje	bo.	
__________________________	

Svet,	Blagoslovljen	–	reciQramo	
__________________________		

Po	povzdigovanju:	Kadar	uživamo	ta	kruh	in	pijemo	iz	keliha,	oznanjamo	tvojo	smrt	Gospod,	dokler	
ne	prideš	v	slavi.	
__________________________	



Oče	naš	–	pojemo	
__________________________	

Jagnje	Božje	–	pojemo	
__________________________	

Obhajilo:		
	
Večerja	zadnja	je	minila	
__________________________	

Duhovno	obhajilo:	

Jezus,	verjamem,	da	si	navzoč	v	Najsvetejšem	zakramentu.	Zahvaljujem	se	Ti	 za	Tvojo	 ljubezen	do	
mene,	ki	si	mi	jo	izkazal	s	svojo	smrtjo	na	križu.	Želim	Te	ljubiQ	bolj	kakor	vse	drugo,	predvsem	pa	Te	
želim	 sprejeQ	v	 svojo	dušo.	Ker	Te	ne	morem	prejeQ	 zakramentalno,	 Te	prosim,	da	prideš	 k	meni	
duhovno:	prosim	Te,	da	vstopiš	v	moje	srce	in	prebivaš	v	njem.	

(Kratek	premor,	da	se	povežemo	z	Jezusom	…)	

Hvala,	Jezus,	za	to	duhovno	obhajilo,	hvala	za	Tvoj	objem,	hvala	za	to	duhovno	združitev	s	Teboj.	Ne	
dovoli,	da	bi	se	ločil	od	Tebe,	ampak	mi	pomagaj,	da	ostanem	v	Tebi.	
__________________________	

Po	prošnji	po	obhajilu	in	oznanilih	sledi	molitvena	ura.	
__________________________	

MOLITVENA	URA	ZA	NOVE	DUHOVNE	POKLICE	pri	tabernaklju:	

Pesem:	Molim	te	ponižno	

Molim	te	ponižno,	skriQ	Bog	nebes,		 	 	 O	spomin,	ki	kažeš	smrt	Gospodovo,	
ki	v	podobi	kruha	tajno	bivaš	res.		 	 	 živi	kruh,	življenje	daješ	milostno:	
Glej,	srce	Q	svoje	čisto	izročim,	 	 	 naj	živim	od	tebe,	milostno	mi	daj,	
saj	pri	misli	nate	v	té	se	ves	vtopim.		 	 	 in	sladkost	naj	tvojo	čuQm	vekomaj.	

MoQ	se	na	tebi	Qp,	okus,	oko,		 	 	 Daj	krvi	mi	svoje,	Jezus	pelikan,	
a	kar	v	veri	slišim,	verujem	trdno.	 	 	 usmiljen	me	očisQ	mojih	grehov	ran.	
Vse	je	res,	karkoli	Božji	Sin	uči,	 	 	 Saj	premore	ena	sama	kapljica	
in	resnice	od	njegove	večje	ni.	 	 	 zemljo	vso	opraQ	grehov	madeža.	

Skrit	si	bil	na	križu	kakor	Bog	samo,	 	 	 Jezus,	ki	te	gledam	skritega	sedaj,	
tu	še	kot	človeka	te	ne	zre	oko.	 	 	 želje	hrepeneče	mi	izpolni	kdaj:	
Vendar	Bog	in	človek	tukaj	si	navzoč,		 	 v	raju	mi	odgrni	mili	svoj	obraz,	
prosim,	kar	je	prosil	ropar	zdihujoč.	 	 	 srečen	naj	te	v	slavi	gledam	večni	čas.	

Tvojih	ran	ne	gledam	kot	Tomaž	nekdaj,	
vendar,	da	si	Bog	moj,	to	spoznam	sedaj.	
Vedno	bolj	in	bolj	mi	vero	utrjuj,	
upanje,	ljubezen	v	srcu	pomnožuj.	



- adoracija	v	Qšini	

- osebna	molitev	za	duhovnike	in	duhovne	poklice	

Pesem:	

Naš	najboljši	brat	je	Jezus	
on	bremena	lajša	nam,	
kadar	z	njim	trpim	in	delam	
se	nikdar	ne	čuQm	sam.	
Često	blodim	po	samoQ,	
često	križ	priQska	k	tlom	
a	zakaj	težav	bi	svojih	
ne	nosili	z	Jezusom.	

- desetka:	Ki	je	postavil	sveto	evharisQjo.	

Pesem:		

K	tebi	želim,	moj	Bog,	
k	tebi,	moj	Bog,	
če	boš	poslal	bridkost	
ali	radost.	
Tebe	bom	ljubil	zdaj	
zdaj	in	na	vekomaj,	
k	tebi	želim,	moj	Bog	
k	tebi	,	moj	Bog.	

Zdaj	je	še	temna	noč	
pošlji	pomoč	
da	ne	omagam	zdaj	
roko	podaj	
Kadar	pa	pride	dan	
pel	Q	bos	ves	vdan	
k	tebi	želim,	moj	Bog	
k	tebi	moj	Bog.	

Odhod	v	zakrisQjo	med	pesmijo.	


