BESEDNO BOGOSLUŽJE

Svetovni dan molitve za
skrbnejši odnos do stvarstva
1. 9. 2015

z notografijo
za ljudstvo
za interno uporabo

V. – voditelj ali voditeljica
L. – prisotno ljudstvo

Spletni izvod: http://noemis.jarina.org/lsmu.pdf

UVOD
Pesem z odpevanjem
odpev (V.)

ali (V.):
Slavimo Gospoda, hvalevreden in poveličevan je na veke. (Cf. Dan 3,51–90)

odpeva (izmenjaje melodiji A in B)

1 V.
Gospodovi angeli
in ve nebesa
vse vode nad nebom
vse moči Gospodove

L.
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,

sonce in luna
zvezde neba
vsak dež in rosa
vsi vetrovi

(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavita Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,

2 V.
ogenj in vročina
mraz in pripeka
rosa in ivje
led in mraz
slana in sneg
noči in dnevi
svetloba in tema
bliski in oblaki

L.
(A) — slavita Gospoda,
(B) — slavita Gospoda,
(A) — slavita Gospoda,
(B) — slavita Gospoda,
(A) — slavita Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavita Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,

3 V.
vsa zemlja
gore in hribi
vse rastline na zemlji
vode iz studencev
morja in reke
morske živali
vse ptice neba
vse zveri in živina

L.
(A) — slávi Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,

4 V.
človeški sinovi
vse Božje ljudstvo
duhovniki Gospodovi
služabniki Gospodovi
duhovi in duše pravičnih
sveti in ponižni v srcu
zdaj in na veke

L.
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slávi Gospoda,
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavite Gospoda,
(B) — slavite Gospoda,
(A) — slavite Gospoda.

V.: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
L.: Amen
V.: Mir z vami.
L.: in s tvojim duhom.

[KRISTJANOVA MOLITEV S STVARSTVOM]
V.: Molimo.
Oče, slavimo te z vsemi bitji,
ki so bila ustvarjena s tvojo vsemogočno roko.
Tvoja so, napolnjena s tvojo prisotnostjo
in tvojo blago ljubeznijo.
Hvaljen bodi!
Jezus, Božji sin,
vse je bilo ustvarjeno po tebi.
V Marijini maternici si se učlovečil
in tako postal del te zemlje.
Svet si gledal s človeškimi očmi.
Danes v svoji vstajenjski slavi
bivaš v vsakem bitju.
Hvaljen bodi!
Sveti Duh,
po svoji luči vodiš ta svet
v Očetovo ljubezen
in na tej poti spremljaš zdihujoče stvarstvo.
Tvoja prisotnost v naših srcih naj nas spodbudi,
da bomo delali dobro.
Hvaljen bodi!
Troedini Bog,
skrivnostna edinost neskončne ljubezni,
nauči nas, da te bomo videli v lepotah vesolja,
kjer vse stvari pričujejo o tebi.
Naj te slavimo in se ti zahvaljujemo za vsako bitje,

ki si ga naredil.
Daj nam milost,
da bomo čutili globoko povezanost z vsem, kar obstaja.
Bog ljubezni,
pokaži nam našo vlogo v svetu kot orodje svoje ljubezni do vseh ustvarjenih
zemeljskih bitij,
ki jih ti nikoli ne pozabljaš.
Razsvetli vse mogočne in bogate,
da se bodo izogibali greha brezbrižnosti,
da si bodo prizadevali za skupno dobro,
da bodo podpirali šibke in skrbeli za ta svet,
v katerem živimo.
Reveži in zemlja kričijo:
Gospod, pridi k nam s svojo močjo in lučjo,
pomagaj nam varovati vsako življenje,
pripravi nas za boljši jutri
in prihod tvojega Kraljestva pravice, miru, ljubezni in lepote.
Hvaljen bodi!
L.: Amen.

BOŽJA BESEDA
Prvo berilo: Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo
dobro. (1 Mz. 1,26 – 2,3; 2,15)
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej
laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji
podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in
Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo
podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se
gibljejo po zemlji!« Bog je rekel: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom,

ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj
vama bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar
se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline.«
Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In
bil je večer in bilo je jutro, šesti dan.
Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Sedmi dan je Bog
dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je
storil. In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od
vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal.
Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in
varoval.

[V.: Božja beseda.
L.: Bogu hvala.]

Psalm

Odp.: Nebo in zemlja sta polna tvoje slave. (Ps 148)
Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vse njegove vojske!
(odp.)

Hvalita ga, sonce in luna,
hvalite ga, vse svetle zvezde!
Hvalite ga, nebes nebesa,
ve vode, ki ste nad nebom!
(odp.)
Gore in vsi griči,
sadno drevje in vse cedre;
zveri in vsa živina,
laznina in krilate ptice;
(odp.)
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi vladarji na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci
naj hvalijo ime Gospodovo
zakaj le njegovo ime je vzvišeno,
(odp.)
Njegovo veličastvo je nad zemljo in nebom.
Vzdignil je rog svojemu ljudstvu,
hvalnico za vse njegove zveste,
za Izraelove sinove, za ljudstvo, ki mu je blizu.
(odp.)

Drugo berilo: Iz Pisma Svetega očeta Frančiška Laudato Si' –
o skrbi za naš skupni dom (LS 84, 86-87)
Ob vztrajanju, da je človek božja podoba, ne smemo pozabiti, da ima vsaka
stvaritev svojo nalogo in da ni nobena odveč. Vse tvarno vesolje je govorica
božje naklonjenosti, njegove neizmerne ljubezni do nas. Prst, voda, gore, vse
je znamenje božje nežnosti. Zgodovina resničnega prijateljstva z Bogom se
vedno odvija v določenem prostoru, ki nas osebno zaznamuje. Vsak izmed
nas se spominja krajev, katerih doživetja ga razveseljujejo. Kdor je odraščal v

planinah ali se je kot otrok sklanjal k potoku in iz njega pil ali se igral na trgu
svoje četrti, ob vrnitvi v tiste kraje spet poživi svojo identiteto.
Vesolje kot celota, z mnogoterimi odnosi, na najboljši način kaže nevidno
božje bogastvo. Sv. Tomaž Akvinski je modro poudaril, da mnogoterost in
raznolikost izvira »iz namena prvega deja«, ki je želel, naj to, »kar manjka
vsaki stvari, da bi predstavljala božjo dobroto, nadomestijo druge stvari«,
kajti njegove dobrote »ne more primerno predstaviti ena sama stvar«. Zato
potrebujemo raznolikost stvaritev, da iz njih spoznavamo mnogoterost
odnosov. Težo in pomen katerega koli ustvarjenega bitja je torej mogoče
bolje razumeti, če o njem premišljujemo v luči Božjega načrta. Katekizem
katoliške Cerkve uči: »Medsebojna odvisnost stvaritev je hotena od Boga.
Sonce in luna, cedra in mala cvetica, orel in vrabec: neštete različnosti in
neenakosti nakazujejo, da nobena stvaritev ne zadošča sama sebi, da
obstajajo le v odvisnosti druga od druge, da bi se tako medsebojno
dopolnjevale v služenju druge drugim.«
Ko se srce zave božjega odseva v vsem, kar biva, ga prevzame želja po
češčenju Boga za vse njegove stvaritve in skupaj z njimi, kakor je videti v
čudoviti hvalnici sv. Frančiška Asiškega:
Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi,
posebno s soncem, velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, Najvišji, odseva.
Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah;
ustvaril si jih na nebu, jasne, dragocene in lepe.
Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,
v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu,
s katerimi ohranjaš svoje stvari.
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.
Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
v katerem nam noč razsvetljuješ:
lep je in vesel in krepak in močan.

Vrstica pred evangelijem

Božja beseda je živa in dejavna, zareže do ločitve duše vzgibov srca. (Cf. Heb.
4, 12)

Evangelij: Ne skrbite za jutrišnji dan. (Mt. 6, 24-34)
V.: Gospod z vami
L.: In s tvojim duhom.
V.: + Iz svetega evangelija po Mateju.
L.: Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega
ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in
mamonu.
Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili,
in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot
obleka?
Poglejte ptice pod nebom! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice,
in vendar jih vaš nebeški Oče živi. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed
vas pa more kljub vsej zaskrbljenosti dodati svoji postavi en komolec?
In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne
trudijo se in ne predejo, toda povem vam: še Salomon v vsem svojem
veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo
na polju, ki je danes na polju in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo veliko bolj za
vas, maloverni?

Ne bodite torej v skrbeh in ne sprašujte: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali
kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj ve vaš nebeški Oče, da
vsega tega potrebujete.
Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravico in vse drugo vam bo
navrženo.
Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel svojo skrb. Zadosti je dnevu
njegova lastna teža.

[V.: Kristusov evangelij.
L.: Hvala tebi, Kristus.]

Kratek nagovor ali pogovor.
ali
Čas tišine za osebno razmišljanje.

PROŠNJE [MOLITEV ZA NAŠO ZEMLJO]
V.: Vsemogočni Bog, prisoten si v širnem vesolju in v vsakem tvojem
najmanjšem bitju. S svojo blagostjo objemaš vse kar obstaja, usliši naše
prošnje.
[V.: Gospod, usmili se.
L.: Gospod, usmili se.]

V.: Izlij na nas moč svoje ljubezni, da bomo lahko varovali življenje in lepoto.
L.: Gospod, usmili se.
V.: Napolni nas z mirom, da bomo zmogli živeti kot bratje in sestre in ne
bomo nikogar prizadeli.
L.: Gospod, usmili se.
V.: Bog revnih, pomagaj nam na tej zemlji reševati probleme zapuščenih in
pozabljenih, ki so tako dragoceni v tvojih očeh.
L.: Gospod, usmili se.
V.: Ozdravi naše življenje, da sveta ne bomo plenili ampak varovali, da ne
bomo sejali onesnaženja in uničevanja ampak lepoto.
L.: Gospod, usmili se.
V.: Dotakni se src vseh tistih, ki se ženejo zgolj za dobičkom na račun revnih in
zemlje.
L.: Gospod, usmili se.
V.: Nauči nas odkrivati vrednost vsake stvari.
V polnosti opazovanja in občudovanja naj doumemo, da smo ob poti proti
tvoji neskončni luči globoko povezani z vsakim bitjem.
L.: Gospod, usmili se.

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.

V.: Vsemogočni Bog,
ki nas kličeš k velikodušnosti in radodarnosti,
razsvetli naše misli in nam daj moči za novo pot.
Hvala ti, da si vsak dan z nami in nam tvoja ljubezen pomaga najti pravo smer.
Prosimo te, opogumljaj nas v našem trudu za pravico, ljubezen in mir.
Po tvojem sinu Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
L.: Amen.

SKLEP
V.: Gospod z vami.
L.: in s tvojim duhom.
V.: Pripravimo srca za blagoslov.
V.: Tvoj blagoslov, Gospod, naj nas navda z novo močjo, da ti bomo v polnosti
lahko služili. Po Kristusu našem Gospodu.
L.: Amen.
V.: Pojdite v miru.
L.: Bogu hvala.

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,
življenje, sladkost in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija!
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