ADVENTNI ČAS

Iz 40, 10-12a, 13-17
Glejte, vsemogočni Bog prihaja kot močni, * s svojo roko gospoduje!
Glejte, njegovo plačilo je z njim * in njegovo povračilo pred njim!
Kakor pastir pase svojo čredo, * s svojo roko zbira jagnjeta,
jih nosi v svojem naročju, * doječe pa rahlo vodi.
Kdo je s svojim prgiščem izmeril morja * in mero neba s pedjo določil?
Kdo je določil duha Gospodovega * in bil njegov svetovalec, da bi ga poučil?
S kom se je posvetoval, da bi mu dal razsodnost, * da bi ga naučil poti pravice
in učil spoznanja * ter mu pokazal stezo uvidevnosti?
Glej, narodi so kot kaplja na vedru * kakor prašek na torilcih te cenijo!
Glej, otoke dviga * kakor zrno peska!
Libanon nima dovolj drv za daritveni ogenj * in njegovih živali ni dovolj za žgalno daritev.
Vsi narodi so kot nič pred njim, * kakor nič in prazen nič mu veljajo.

Iz 42, 10-16a
Pojte Gospodu novo pesem, * njegovo slavo do konca zemlje!
Naj ga slavi morje s svojo polnostjo, * otoki in njih prebivalci!
Glasno naj vzklikajo puščava in njena mesta * vasi, v katerih Kedar prebiva!
Naj vriskajo skalarji, * glasno zakličejo z vrha gorá!
Naj dajejo čast Gospodu * in oznanjajo njegovo slavo na otokih!
Gospod nastopi kakor junak, * kot bojevnik zbudi gorečnost.
Bojni klic zažene in glasen krik, * zoper svoje sovražnike se izkaže kot junak.
Molčal sem dolgo časa, * bil sem tih in se premagoval.
Zdaj stokam kakor porodnica, * duši me in težko diham.
Opustošim gore in hribe * in posušim vse njih zelišče,

reke spremenim v otoke * in jezera v suho zemljo.
Popeljem slepe po potu, ki ga ne poznajo, * jim dam hoditi po stezah, jih so jim neznane.
Temo pred njimi spremenim v svetlobo * in grapavo pot v ravnino.

Iz 49,7-13
Tako govori Gospod, Izraelov odkupitelj, njegov Sveti, * zaničevanemu, gnusobi ljudi, hlapcu
samosilnikov:
Kralji bodo to videli in vstajali, * knezi se bodo klanjali
zaradi Gospoda, ki je zvest, * zaradi Svetega Izraelova, ki te je izvolil.
Tako govori Gospod: * Ob času milosti te uslišim,
ob dnevu zveličanja ti pomagam. * Čuvam te in te dam v zavezo ljudstvu,
da povzdigneš deželo, * da razdeliš opustošene dediščine,
da porečeš jetnikom: "Pojdite ven", * tem, ki so v temi: "Pridite na svetlo!"
Po potih bodo pasli, * po vseh golih gričih bo njih paša.
Ne bodo lačni ne žejni, * ne zadene jih vroči veter ne sonce.
Kajti njih Usmiljeni jih bo vodil, * k vodnim vrelcem jih spremljal.
Iz vseh svojih gora naredim pot, * moje ceste bodo nasipane.
Glej, ti-le pridejo od daleč, glej, oni od severa in zahoda, * oni iz dežele Sincev!
Vriskajte, nebesa, raduj se, zemlja! * Zavriskajte gore!
Zakaj Gospod je potolažil svoje ljudstvo, * se usmilil svojih siromakov.

BOŽIČNI ČAS

Iz 9,1-6
Ljudstvo, ki hodi v temi, * gleda veliko luč.
Nad prebivalci v deželi smrtne sence * zasije luč.
Bogato daruješ radost, * veliko delaš veselje.
Ljudje se vesele pred tabo, kakor se vesele ob žetvi, * kakor se radujejo, ko se deli plen.

Zakaj jarem njegovega bremena * in šibo na njegovem hrbtu,
palico njegovega zatiralca zlomiš, * kakor ob dnevu Madiancev.
Zakaj vsak vojaški čevelj, * ki s hrupom nastopa,
in vsako okrvavljeno oblačilo * se sežge in bo ognju jed.
Zakaj Dete nam je rojeno, * Sin nam je dan,
oblast je na njegovih ramah. * 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 * od zdaj in na veke.
Gorečnost Gospoda nad vojskami * bo to izvršila.

Iz 26,1b-12
"Imamo trdno mesto, * rešenje nam je postavil v obzidje in nasip.
Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, * ki vztraja v zvestobi!
Utrjeno je njegovo mišljenje. * Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate.
Zaupajte v Gospoda za vedno! * Kajti Gospod, Vsemogočni, je večna skala,
ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, * ga podrl do tal, ga zrušil v prah:
teptajo ga noge bednih, * koraki nizkih."
Steza pravičnega je ravna, * uravnal si pot pravičnega.
Da, na stezi tvojih sodb, Gospod, * smo te čakali,
po tvojem imenu in tvojem spominu * hrepeni naša duša.
Moja duša hrepeni po tebi ponoči, * s svojim duhom te iščem v svoji notranjosti.
Zakaj če zadevajo tvoje sodbe zemljo, * se uče prebivalci na svetu.
Če se izkazuje hudobnemu milost, * se ne nauči pravičnosti.
V deželi pravičnosti ravna hudobno * in ne vidi Gospodove vzvišenosti.
Gospod, čeprav je tvoja roka dvignjena, * tega ne upoštevajo.

V svoje osramočenje naj vidijo * tvojo gorečnost za tvoje ljudstvo.
Ogenj jeze zoper tvoje sovražnike jih požre. * Gospod priskrbiš nam mir.
Zakaj karkoli se je z nami zgodilo, * si ti izvršil.

Iz 66,10-16a
Veselite se z Jeruzalemom! * Radujte se nad njim vsi, ki ga ljubite!
Vriskajte od veselja z njim * vsi, ki žalujete nad njim!
Da se nasesate in nasitite * na prsih njegovih tolažb,
da se nasrkate in se okrepite * od polnosti njegovega bogastva.
zakaj tako govori Gospod: * Glej, napeljem k njemu mir kakor reko,
in kakor preplavljajoč potok * veličastvo narodov.
Njegove dojenčke bodo na ramah nosili * in na kolenih ljubkovali.
Kakor dečka, ki ga tolaži njegova mati, tako vas bom jaz tolažil. * V Jeruzalemu boste potolaženi.
Ko boste to videli, se bo razveselilo vaše srce * in vaše telo vzcvete kakor nežna trava.
Tako bo očitna roka Gospodova na njegovih služabnikih, * njegovim sovražnikom pa njegova jeza.
Zakaj glej, Gospod pride v ognju, * podobni viharju so njegovi vozovi,
da strese v togoti svojo jezo * in svojo grožnjo v ognjenih plamenih.
Zakaj Gospod bo sodil z ognjem * in s svojim mečem vse meso.

POSTNI ČAS
Jer 14, 17-21
Moje oči točijo solze noč in dan * in ne prenehajo!
kajti silna nesreča * je zadela devico,
hčer, moje ljudstvo, * da, neozdravljiva rana!
Če grem na polje, glej, z mečem prebodene!
Če pridem v mesto, glej, bolne od lakote!
Tudi prerok in duhovnik blodita po deželi * in ne razumeta.

Ali si Juda popolnoma zavrgel? * ALi se ti je pristudil Sion?
Zakaj nas tepeš * in nam ni ozdravljenja?
Upamo na mir, a ne pride nič dobrega, * na čas ozdravljenja, a je le strah!
Spoznavamo, Gospod, * svojo hudobijo,
krivdo svojih očetov, * da, grešili smo zoper tebe.
Ne zametuj nas zaradi svojega imena, * ne onečaščuj prestola svojega veličastva!
Spomni se! * Ne prelamljaj svoje zaveze z nami!

Žal 5,1-7,15-17,19
Spomni se, Gospod, kaj nas je zadelo! * Ozri se in poglej našo sramoto!
Naša dediščina je pripadla tujcem, * naše hiše inozemcem.
Sirote smo, brez očeta, * naše matere so kakor vdove.
Svojo vodo pijemo za denar, * svoja drva moramo plačati.
Na vratu imamo zatiralce, * utrujeni smo, ne najdemo pokoja.
Egipčanom smo nudili roko, * Asircem, da bi se nasitili.
Naši očetje so grešili in jih ni več, * mi pa nosimo njih krivde.
Našega srca veselje je minilo, * naše rajanje se je spremenilo v žalost.
Padla nam je krona z glave, * gorje nam, ker smo grešili!
Zato nam je srce potrto, * zato so otemnele naše oči.
Gospod, ti prestoluješ na veke, * tvoj prestol je od roda do roda.

Ezk 36,24-28
Vzamem vas izmed narodov in vas zberem iz vseh dežel * ter vas nazaj pripeljem v vašo deželo.
Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti, * vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.
Dam vam novo srce, * novega duha vam vlijem v vašo notranjost,
odstranim kamnito srce iz vašega telesa * in vam dam meseno srce.
Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost * in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih,

se držali mojih odlokov * in jih spolnjevali.
Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, * ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.

VELIKONOČNI ČAS
Iz 63,1-5
Kdo je ta, ki prihaja iz Edoma, * v rdečih oblačilih iz Bosre?
Ta, ki je krasen v svoji obleki, * ki ponosno koraka v svoji silni moči?
"Jaz sem, ki govorim pravično, * ki imam moč, da rešim!
Zakaj je rdeča tvoja obleka * in tvoja oblačila kakor tlačilca v tlačilnici?
V tlačilnici sem tlačil sam, * izmed ljudstev ni bilo nobenega z mano.
Pogazil sem jih v svoji jezi, * poteptal jih v svojem srdu.
Njih kri je oškropila moja oblačila, * omadeževal sem vso svojo obleko.
Zakaj dan maščevanja mi je v mislih, * leto mojega odkupljenja je prišlo.
Oziral sem se: ni bilo pomočnika, * supnil sem: ni bilo podpornika!
Tedaj mi je pomagala moja rama * im moj srd me je podpiral."

Oz 6,1-6
"Pridite, vrnimo se h Gospodu! * Zakaj on je zatrgal, pa nas tudi ozdravi,
zadal nam je rano, * pa nas tudi obveže.
V dveh dneh nas oživi, tretji dan nas vzdigne, * in živeli bomo pred njegovim obličjem.
Vneto si prizadevajmo spoznati Gospoda, * prišel bo zanesljivo kakor jutranja zarja,
prišel bo k nam kakor jesenski dež, * kakor spomladanski dež, ki zemljo ovlaži."
"Kaj naj počnem s teboj, Efraim? * Kaj naj počnem s teboj, Juda?
Vaša zvestoba je kakor jutranja megla, * kakor rosa, ki hitro izgine."
Zavoljo tega jih obtesujem po prerokih, * jih ubijam z besedo svojih ust,
in kakor luč se dviga moja sodba: * da, hočem ljubezni in ne daritve,
spoznanja božjega, * bolj kot žgalne daritve!

SOf 3,8-13
Zatorej, počakajte me, govori Gospod, * do dneva, ko vstanem kot tožnik.
Sklenil sem zbrati ljudstva, zbrati kraljestva, * da izlijem nanje svoj srd, vso svojo jezo.
Da, v ognju moje vneme * bo uničena vsa dežela.
Tedaj bom dal ljudstvu * spet čiste ustnice,
da bodo vsi klicali moje ime * in mi služili v skupni vnemi.
Z onstran bregov etiopskih rek * mi prineso moji častilci darila.
Tisti dan se ti ne bo več treba sramovati dejanj, * s katerimi si me žalil.
Takrat bom odpravil iz tvoje sredine * vse tvoje predrzne bahače
in se ne boš več povzdigoval * na moji sveti gori.
Namesto tega pustim v tvoji sredi * ponižno in skromno ljudstvo:
ti, ostanek Izraelov, bodo iskali zavetje * v Gospodovem imenu,
ne bodo krivice delali, ne bodo lažnivo govorili, * v njih ustih ne bo zvijačnega jezika.
Zares, pasli in počivali bodo, * ne da bi jih kdo vznemirjal.

ČAS MED LETOM

Iz 33, 2-10
Gospod, bodi nam milostljiv, * vate zaupamo!
Bodi naša rama vsako jutro, * naša pomoč ob času stiske!
Pred glasnim hrupom beže ljudstva, * če se vzdigneš, se razkrope narodi.
Pobran bo plen, kakor pobirajo kobilice, * kakor navalijo kobilice, tako planejo nanj.
Vzvišen je Gospod, * prebiva na višavi,
napolnil bo Sion s pravico in pravičnostjo. * On bo trden temelj tvoje usode,
polnost rešenja, modrosti in spoznanja. * Strah Gospodov je njegov zaklad.
Glej, zunaj vpijejo njihovi sli, * bridko jokajo poslanci miru.

Ceste so zapuščene, * potniki ne potujejo.
Prelomil je zavezo, priče podcenjeval, * zaničeval ljudi.
Dežela žaluje, vene, * Libanon je osramočen in se suši,
saronska ravnina je postala kot pustinja, * Basan in Karmel otresata svoje listje.
Zdaj vstanem, pravi Gospod, * zdaj se vzpnem, zdaj se vzdignem.

Iz 33, 13-17
Čujte, oddaljeni, kaj sem storil, * spoznajte, bližnji, mojo moč!
Trepetajo grešniki na Sionu, * drget prevzema hudobneže.
Kdo izmed nas more bivati pri požrešnem ognju? * Kdo izmed nas more bivati pri večni žerjavici?
Kdor je pravičen in odkritosrčno govori, * kdor zametuje dobiček iz izsiljevanja,
kdor otresa svojo roko, * da ne sprejme podkupnine,
kdor si maši uho, da ne sliši o prelivanju krvi, * kdor zatiska svoje oči, da ne vidi hudega.
Ta bo prebival na višavi, * skalnati gradovi so njegovo pribežališče,
kruh mu je pripravljen, * voda mu ne usahne.
Kralja v njegovi lepoti bodo videle tvoje oči, * gledale bodo prostrano deželo.

Sir 36, 11-16
Usmili se, Gospod, ljudstva, * ki se imenuje po tvojem imenu,
Izraela, ki si mu dal čast * svojega prvorojenca.
Usmili se svojega svetega mesta, Jeruzalema, * kraja svojega bivališča!
Napolni Sion s svojim sijajem * in svoje ljudstvo s svojim veličastvom!
Daj pričevanje za tvoje prvo stvarstvo, * in spolni prerokovanja, izrečena v tvojem imenu!
Poplačaj te, ki čakajo tebe, * in daj, da se tvoji preroki izkažejo zanesljivi!
Usliši, Gospod, molitev svojih služabnikov, * po Aronovem blagoslovu za tvoje ljudstvo!

SVETO REŠNJE TELO

Prg 9,1-12
Modrost si je sezidala hišo, * izklesala si je sedem stebrov,
zaklala je svojo živino, zmešala svoje vino, * tudi je pogrnila svojo mizo.
Poslala je svoje dekle * in razglasila na visokih krajih mesta:
"Kdor je preprost, naj pride sem! * Kdor je nespameten, tega poučim!
Pridite, jejte moj kruh * in pijte vino, ki sem ga zmešala!
Pustite nespametnost, da boste živeli, * korakajte po poti razumnosti!
Kdor svari zasmehovalca, si nakopava sramoto, * kdor graja hudobneža, se onečaščuje.
Ne svari zasmehovalca, da te ne bo sovražil, * karaj modrega in te bo ljubil!
Pouči modrega in bo še modrejši, * pouči pravičnega in bo napredoval v spoznanju!
Temelj modrosti je strah Gospodov * in spoznanje Presvetega je razumnost.
Zakaj po meni se ti bodo pomnožili dnevi, * in se ti bodo pridejala leta življenja.
Ako si moder, si sebi moder, * ako pa si zasmehovalec, boš sam trpel."

Jer 31,10-14
Čujte, narodi, besedo Gospodovo! * Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
"On, ki je Izraela razkropil, ga zbere, * čuval ga bo kakor pastir svojo čredo."
Zakaj Gospod je rešil Jakoba, * ga osvobodil iz rok močnejšega od njega.
Pridejo in vriskajo na Sionski višini, * žare od radosti zaradi rešenja Gospodovega,
zaradi žita, vina in olja, * zaradi mlade drobnice in govedi.
So kakor obilno namakan vrt, * v prihodnje ne ginejo več.
Tedaj se razveseli devica pri rajalnem plesu, * mladeniči in starci bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost, * njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Poživim duhovnike z mastjo, * moje ljudstvo se nasiti * z mojim rešenjem, govori Gospod.

Mdr 16,20-21.26.29; 17,1

Z angelsko jedjo si živil svoje ljudstvo * in jim dajal iz nebes brez truda pripravljen kruh,
ki je imel vsakršno slast * in se je prilegal vsakemu okusu.
Ta tvoja jed je pač razodevala * tvojo prijaznost do otrok,
saj je ustrezala želji tega, ki jo je užival, * in se spreminjala v to, kar je kdo hotel.
Da bi tvoji sinovi, ki si jih vzljubil, Gospod, spoznali, * da človek ne živi toliko od raznih sadov,
marveč da tvoja beseda ohranja te, * ki verujejo v tebe.
Zakaj upanje nehvaležnega se bo stajalo * kot zimska slana
in se razlilo * kakor nerabna voda.
Da, velike so tvoje sodbe in nedoumljive, * zato so nevešče duše zablodile.

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA

Iz 12,1-6
Slavim te, Gospod! Kajti četudi se je name jezil, * se je vendar tvoj srd odvrnil in si me potolažil.
Glej, Bog je moje rešenje! * Zaupam in se ne bojim.
Zakaj moja moč in moja pesem je Gospod, * on mi je bil v odrešenje.
Z radostjo boste vodo zajemali * iz studencev odrešenja.
In porečete tisti dan: * Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjujte med ljudstvi njegova dejanja, * razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime!
Pojte Gospodu, ker je storil velike reči! * Naj bo to znano po vsej zemlji!
Vriskajte in se radujte, prebivalci Siona, * zakaj velik je med vami sveti Izraelov!

1Sam 2,1-5
Moje srce se raduje v Gospodu, * moj rog je povišan po Gospodu.
Zdaj morem odpreti usta zoper svoje sovražnike, * kajti veseliti se smem tvoje pomoči.
Nihče ni svet kakor Gospod, * zakaj nikogar ni razen tebe.
Ni skale, * kakor je naš Bog.

Ne govorite toliko oholih besed! * Iz vaših ust naj izgine predrzno govorjenje.
Kajti Gospod je Bog, ki vse ve, * po njem se preizkušajo dela.
Lok močnih se zlomi, * a z močjo se opasujejo slabotni.
Siti se vdinjajo v službo za kruh, * lačni pa delo odlagajo.
Nerodovitna rodi sedem otrok, * mati mnogih otrok pa obnemore.

1Sam 2,6-10
Gospod življenje jemlje in daje, * vodi v podzemlje in zopet nazaj pripelje.
Gospod deli uboštvo in bogastvo, * poniža, pa tudi poviša.
Iz prahu vzdigne slabotnega, * iz blata potegne siromaka,
da ga posadi med kneze * in mu odkaže častni sedež.
Kajti Gospodovi so stebri zemlje * in nanje je postavil zemljo.
Korake svojih zvestih varuje, * hudobni pa izginejo v temi,
kajti z lastno močjo * ne pride človek do zmage.
Kateri se protivijo Gospodu, * bodo strti,
nanje bo grmel z neba. * Gospod bo sodil vso zemljo,
moč bo podelil svojemu kralju, * rog svojega maziljenca bo povišal.

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA

1Krn 29,10-13
Hvaljen bodi Gospod, Bog našega očeta Izraela, * od vekov na veke!
Tvoja, o Gospod, je velikost, moč in čast, * in slava in veličastvo.
Kajti tvoje je vse, * kar je v nebesih in na zemlji.
Tvoje, o Gospod, je gospodstvo * in ti se dvigaš kot Gospod nad vse.
Od tebe prihaja bogastvo in slava * in ti gospoduješ nad vsem.
V tvoji roki je moč in oblast * in v tvoji roki je narediti vse veliko in močno.

Zdaj torej, naš Bog, te zahvaljujemo * in slavimo tvoje veličastno ime.

1Sam 2,1-5
Moje srce se raduje v Gospodu, * moj rog je povišan po Gospodu.
Zdaj morem odpreti usta zoper svoje sovražnike, * kajti veseliti se smem tvoje pomoči.
Nihče ni svet kakor Gospod, * zakaj nikogar ni razen tebe.
Ni skale, * kakor je naš Bog.
Ne govorite toliko oholih besed! * Iz vaših ust naj izgine predrzno govorjenje.
Kajti Gospod je Bog, ki vse ve, * po njem se preizkušajo dela.
Lok močnih se zlomi, * a z močjo se opasujejo slabotni.
Siti se vdinjajo v službo za kruh, * lačni pa delo odlagajo.
Nerodovitna rodi sedem otrok, * mati mnogih otrok pa obnemore.

1Sam 2,6-10
Gospod življenje jemlje in daje, * vodi v podzemlje in zopet nazaj pripelje.
Gospod deli uboštvo in bogastvo, * poniža, pa tudi poviša.
Iz prahu vzdigne slabotnega, * iz blata potegne siromaka,
da ga posadi med kneze * in mu odkaže častni sedež.
Kajti Gospodovi so stebri zemlje * in nanje je postavil zemljo.
Korake svojih zvestih varuje, * hudobni pa izginejo v temi,
kajti z lastno močjo * ne pride človek do zmage.
Kateri se protivijo Gospodu, * bodo strti,
nanje bo grmel z neba. * Gospod bo sodil vso zemljo,
moč bo podelil svojemu kralju, * rog svojega maziljenca bo povišal.

PRAZNIK POSVETITVE CERKVE

Tob 13,10-17
Hvalite Gospoda, vsi njegovi izvoljenci, * obhajajte vesele praznike in ga slavite!
Jeruzalem, božje mesto! * Gospod te bo kaznoval zaradi del tvojih rok.
Hvali Gospoda s svojimi dobrimi deli, * slavi večnega Boga,
da v tebi zopet postavi svoj šotor, * pokliče k tebi nazaj vse pregnance,
da se boš veselil na vse veke vekov! * V sijajni luči se boš bleščal,
vse pokrajine zemlje se ti bodo priklanjale, * narodi bodo od daleč prihajali k tebi,
prinašali darila * in molili v tebi Gospoda
in tvojo deželo imeli za svetišče. * Zakaj v tebi bodo klicali veliko ime.
Prekleti bodo, kateri te bodo prezirali, * obsojeni vsi, ki te bodo sramotili,
a blagoslovljeni, kateri te bodo zidali, * Ti pa se boš veselil svojih otrok,
ker bodo vsi blagoslovljeni * in se bodo zbrali pri Gospodu.

Iz 2,2-3
Zgodilo se bo poslednje dni: * Gora hiše Gospodove
bo stala vrh gora, * vzvišena nad griči,
in vreli bodo k njej vsi narodi, * mnoga ljudstva pojdejo tja in poreko:
"Pridite, pojdimo h Gospodovi gori, * k hiši Jakobovega Boga,
da nas pouči o svojih potih, * da bomo hodili po njegovih stezah!
Zakaj s Siona bo prišla postava * in Gospodova beseda iz Jeruzalema."

Jer 7,2b-7
Poslušajte besedo Gospodovo, vsi Judovci, * ki prihajate skozi ta vrata molit Gospoda!
Tako govori Gospod nad vojskami, Izraelov Bog: * "Poboljšajte svoja pota in svoja dejanja,
pa storim, da boste prebivali v tem kraju! * Ne zanašajte se na lažnive besede:
"Tempelj Gospodov, tempelj Gospodov, * tempelj Gospodov je to!"
Le če resno poboljšate svoja pota in svoja dejanja, * če boste pravično ravnali drug do drugega,

če ne boste tlačili tujca, sirote in vdove, * ne nedolžne krvi prelivali na tem kraju,
in za tujimi bogovi ne hodili v svojo nesrečo, * tedaj storim, da boste prebivali v tem kraju,
v deželi, ki sem jo dal vašim očetom * za večne čase.

SKUPNE MOLITVE V ČAST DEVICI MARIJI

Sir 39,13-16a
Poslušajte me, pobožni sinovi, in boste brsteli * kakor roža, ki raste ob potokih!
Razširjajte prijeten vonj kakor Libanon * in cvetite kakor lilija,
povzdignite glas in pojte hvalnico, * slavite Gospoda zaradi vseh njegovih del!
Dajajte čast njegovemu imenu * in slavite ga s hvalnico,
s pesmimi na harfo * in z glasbili na strune,
in takole govorite z radostjo: * Vsa Gospodova dela so dobra.

Iz 61,10-11; 62,1-3
Glasno se veselim v Gospodu, * moja duša se raduje v mojem Bogu.
Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja, * me ogrnil s plaščem pravičnosti
kakor ženina, ki si slovesno namešča venec, * in kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Kakor zemlja daje rast * svojim rastlinam,
kakor vrt daje kliti svojemu semenu, * tako bo storil vsemogočni Gospod,
da bo rastla pravičnost * in slava pred vsemi narodi.
Iz ljubezni do Siona ne bom molčal, * zaradi Jeruzalema ne bom miroval,
dokler ne vzide kakor svit njegova pravičnost * in ne zagori njegova odrešitev kakor plamenica.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost * in vsi kralji tvoje veličastvo.
Imenoval se boš z novim imenom, * ki ga določijo Gospodova usta.
Krasna krona boš v Gospodovi roki, * kraljevski načelek v roki svojega Boga.

Iz 62,4-7
Ne bodo te več imenovali "Zapuščena" * in tvoja dežela se ne bo več imenovala "Osamljena",
ampak te bodo imenovali "Moja radost" * in tvojo deželo "Omožena".
Zakaj Gospod ima veselje s teboj * in tvoja dežela bo imela moža.
Zakaj kakor se poroči mladenič z devico, * tako vzame tebe v posest tvoj graditelj.
In kakor se ženin veseli neveste, * tako se tebe veseli tvoj Bog.
Na tvoje zidove, Jeruzalem, sem postavil čuvaje. * Ne podnevi ne ponoči, nikdar naj ne molčijo!
Vi, ki na vse spominjate Gospoda, * ne privoščite si miru!
Ne dajajte mu miru, dokler ne vzpostavi Jeruzalema, * dokler ga ne napravi za slavo na zemlji!

SKUPNE MOLITVE V ČAST APOSTOLOM

Iz 61,6-9a
Vi pa se boste imenovali "duhovniki Gospodovi", * "služabnike našega Boga" vas bodo klicali.
Uživali boste posest narodov * in se hvalili z njihovim bogastvom.
V zameno za dvojno zasramovanje, * in za sramoto, ki so je bili deležni,
dobijo dvojno posest v svoji deželi, * večno veselje bodo imeli.
Zakaj jaz, Gospod, ljubim pravico, * sovražim hudoben rop.
Zvesto jim dam njih plačilo * in sklenem z njimi večno zavezo.
Njih zarod bo znan med narodi * in njih potomci med ljudstvi.

Mdr 3,7-9
V času njih obiskanja se bodo zasvetili, * in kakor iskre po strnišču stekli.
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 izvoljeni.

Mdr 10,17-21
Dala je svetim plačilo za njih trud, * vodila jih je po čudovitem potu
in jim bila zaslon podnevi * in zvezdna svetloba ponoči.
Pomagala jim je skozi rdeče morje * in jih prepeljala skozi silno vodo,
njih sovražnike pa je potopila * in jih iz globokega brezna zopet vrgla na suho.
Zato so pravični oplenili hudobne * in so opevali, o Gospod, tvoje sveto ime
ter enodušno hvalili * tvojo varujočo roko.
Zakaj modrost je odprla usta nemim * in jezike otrok napravila zgovorne.

SKUPNE MOLITVE V ČAST VEČ MUČENCEM

Mdr 3,1-6
Pravičnih duše pa so v božji roki * in trpljenje jih ne zadene.
Očem nespametnih so se zdeli mrtvi, * njih odhod je veljal za nesrečo
in ločitev od nas za uničenje, * oni pa so v miru.
Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, * je njih upanje polno neumrljivosti:
in po kratkem trpljenju * dobe velike dobrote.
Zakaj Bog jih je preizkusil in našel, * da so njega vredni.
Kakor zalto v topilnici jih je preizkusil * in kakor žgalno daritev jih je sprejel.

Mdr 3,7-9
V času njih obiskanja se bodo zasvetili, * in kakor iskre po strnišču stekli.
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 izvoljeni.

Mdr 10,17-21

Dala je svetim plačilo za njih trud, * vodila jih je po čudovitem potu
in jim bila zaslon podnevi * in zvezdna svetloba ponoči.
Pomagala jim je skozi rdeče morje * in jih prepeljala skozi silno vodo.
Njih sovražnike pa je potopila * in jih iz globokega brezna zopet vrgla na suho.
Zato so pravični oplenili hudobne * in so opevali, o Gospod, tvoje sveto ime,
ter enodušno hvalili * tvojo varujočo roko.
Zakaj modrost je odprla usta nemim * in jezike otrok napravila zgovorne.

SKUPNE MOLITVE V ČAST ENEMU MUČENCU

Sir 14,20-21;15,3-6
Blagor možu, ki razmišlja o modrosti * in jo s svojo razsodnostjo preudarja,
v svojem srcu premišljuje njena pota * in pazi na njene skrivnosti,
hrani ga s kruhom razsodnosti * in ga napaja z vodo modrosti.
On se naslanja nanjo in ne omahuje, * njej se zaupa in ni osramočen.
Ona ga povišuje nad njegove tovariše, * mu odpira usta sredi občine.
Pri njej najde veselje in radost, * in večno slavo podeduje.

Jer 17,7-8
Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda * in je Gospod njegovo upanje.
On je kakor drevo, vsajeno ob vodi, * ki k potoku stega svoje korenine.
Ne boji se, ko pride vročina, * njegovo listje ostane zeleno,
v letu suše ne trpi pomanjkanja * in vedno rodi svoj sad.

Sir 31,8-11
Srečen bogataš, ki je najden brez krivde * in ki ne hodi za zlatom!
Kdo je ta, da ga slavimo? * Zakaj storil je čudovite reči med svojim ljudstvom.

Kdo je bilo v tem skušan in je ostal neomadeževan? * Naj mu bo to v slavo.
Kdo je mogel postavo prestopiti in je ni prestopil? * Storiti zlo in ga ni storil?
Njegova sreča je zagotovljena * in njegovo hvalo oznanja občina.

SKUPNE MOLITVE V ČAST SVETIM PASTIRJEM

Sir 14,20-21;15,3-6
Blagor možu, ki razmišlja o modrosti * in jo s svojo razsodnostjo preudarja,
v svojem srcu premišljuje njena pota * in pazi na njene skrivnosti,
hrani ga s kruhom razsodnosti * in ga napaja z vodo modrosti,
on se naslanja nanjo in ne omahuje, * njej se zaupa in ni osramočen.
Ona ga povišuje nad njegove tovariše, * mu odpira usta sredi občine.
Pri njej najde veselje in radost, * in večno slavo podeduje.

Jer 17,7-8
Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda * in je Gospod njegovo upanje.
On je kakor drevo, vsajeno ob vodi, * ki k potoku stega svoje korenine.
Ne boji se, ko pride vročina, * njegovo listje ostane zeleno,
v letu suše ne trpi pomanjkanja * in vedno rodi svoj sad.

Sir 31,8-11
Srečen bogataš, ki je najden brez krivde * in ki ne hodi za zlatom!
Kdo je ta, da ga slavimo? * Zakaj storil je čudovite reči med svojim ljudstvom.
Kdo je bilo v tem skušan in je ostal neomadeževan? * Naj mu bo to v slavo.
Kdo je mogel postavo prestopiti in je ni prestopil? * Storiti zlo in ga ni storil?
Njegova sreča je zagotovljena * in njegovo hvalo oznanja občina.

SKUPNE MOLITVE V ČAST SVETIM DEVICAM

Sir 39,13-16a
Poslušajte me, pobožni sinovi, in boste brsteli * kakor roža, ki raste ob potokih!
Razširjajte prijeten vonj kakor Libanon * in cvetite kakor lilija,
povzdignite glas in pojte hvalnico, * slavite Gospoda zaradi vseh njegovih del!
Dajajte čast njegovemu imenu * in slavite ga s hvalnico,
s pesmimi na harfo * in z glasbili na strune,
in takole govorite z radostjo: * Vsa Gospodova dela so dobra.

Iz 61,10-11; 62,1-3
Glasno se veselim v Gospodu, * moja duša se raduje v mojem Bogu.
Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja, * me ogrnil s plaščem pravičnosti
kakor ženina, ki si slovesno namešča venec, * in kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Kakor zemlja daje rast * svojim rastlinam,
kakor vrt daje kliti svojemu semenu, * tako bo storil vsemogočni Gospod,
da bo rastla pravičnost * in slava pred vsemi narodi.
Iz ljubezni do Siona ne bom molčal, * zaradi Jeruzalema ne bom miroval,
dokler ne vzide kakor svit njegova pravičnost * in ne zagori njegova odrešitev kakor plamenica.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost * in vsi kralji tvoje veličastvo.
Imenoval se boš z novim imenom, * ki ga določijo Gospodova usta.
Krasna krona boš v Gospodovi roki, * kraljevski načelek v roki svojega Boga.

Iz 62,4-7
Ne bodo te več imenovali "Zapuščena" * in tvoja dežela se ne bo več imenovala "Osamljena",
ampak te bodo imenovali "Moja radost" * in tvojo deželo "Omožena".
Zakaj Gospod ima veselje s teboj * in tvoja dežela bo imela moža.

Zakaj kakor se poroči mladenič z devico, * tako vzame tebe v posest tvoj graditelj.
In kakor se ženin veseli neveste, * tako se tebe veseli tvoj Bog.
Na tvoje zidove, Jeruzalem, sem postavil čuvaje. * Ne podnevi ne ponoči, nikdar naj ne molčijo!
Vi, ki na vse spominjate Gospoda, * ne privoščite si miru!
Ne dajajte mu miru, dokler ne vzpostavi Jeruzalema, * dokler ga ne napravi za slavo na zemlji!

SKUPNE MOLITVE V ČAST SVETIM MOŽEM

Sir 14,20-21;15,3-6
Blagor možu, ki razmišlja o modrosti * in jo s svojo razsodnostjo preudarja,
v svojem srcu premišljuje njena pota * in pazi na njene skrivnosti,
hrani ga s kruhom razsodnosti * in ga napaja z vodo modrosti,
on se naslanja nanjo in ne omahuje, * njej se zaupa in ni osramočen.
Ona ga povišuje nad njegove tovariše, * mu odpira usta sredi občine.
Pri njej najde veselje in radost, * in večno slavo podeduje.

Jer 17,7-8
Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda * in je Gospod njegovo upanje.
On je kakor drevo, vsajeno ob vodi, * ki k potoku stega svoje korenine.
Ne boji se, ko pride vročina, * njegovo listje ostane zeleno,
v letu suše ne trpi pomanjkanja * in vedno rodi svoj sad.

Sir 31,8-11
Srečen bogataš, ki je najden brez krivde * in ki ne hodi za zlatom!
Kdo je ta, da ga slavimo? * Zakaj storil je čudovite reči med svojim ljudstvom.
Kdo je bilo v tem skušan in je ostal neomadeževan? * Naj mu bo to v slavo.
Kdo je mogel postavo prestopiti in je ni prestopil? * Storiti zlo in ga ni storil?

Njegova sreča je zagotovljena * in njegovo hvalo oznanja občina.

SKUPNE MOLITVE V ČAST SVETIM ŽENAM

Sir 39,13-16a
Poslušajte me, pobožni sinovi, in boste brsteli * kakor roža, ki raste ob potokih!
Razširjajte prijeten vonj kakor Libanon * in cvetite kakor lilija,
povzdignite glas in pojte hvalnico, * slavite Gospoda zaradi vseh njegovih del!
Dajajte čast njegovemu imenu * in slavite ga s hvalnico,
s pesmimi na harfo * in z glasbili na strune,
in takole govorite z radostjo: * Vsa Gospodova dela so dobra.

Iz 61,10-11; 62,1-3
Glasno se veselim v Gospodu, * moja duša se raduje v mojem Bogu.
Zakaj odel me je z oblačilom zveličanja, * me ogrnil s plaščem pravičnosti
kakor ženina, ki si slovesno namešča venec, * in kakor nevesto, ki se krasi s svojim nakitom.
Kakor zemlja daje rast * svojim rastlinam,
kakor vrt daje kliti svojemu semenu, * tako bo storil vsemogočni Gospod,
da bo rastla pravičnost * in slava pred vsemi narodi.
Iz ljubezni do Siona ne bom molčal, * zaradi Jeruzalema ne bom miroval,
dokler ne vzide kakor svit njegova pravičnost * in ne zagori njegova odrešitev kakor plamenica.
Narodi bodo videli tvojo pravičnost * in vsi kralji tvoje veličastvo.
Imenoval se boš z novim imenom, * ki ga določijo Gospodova usta.
Krasna krona boš v Gospodovi roki, * kraljevski načelek v roki svojega Boga.

Iz 62,4-7
Ne bodo te več imenovali "Zapuščena" * in tvoja dežela se ne bo več imenovala "Osamljena",

ampak te bodo imenovali "Moja radost" * in tvojo deželo "Omožena".
Zakaj Gospod ima veselje s teboj * in tvoja dežela bo imela moža.
Zakaj kakor se poroči mladenič z devico, * tako vzame tebe v posest tvoj graditelj.
In kakor se ženin veseli neveste, * tako se tebe veseli tvoj Bog.
Na tvoje zidove, Jeruzalem, sem postavil čuvaje. * Ne podnevi ne ponoči, nikdar naj ne molčijo!
Vi, ki na vse spominjate Gospoda, * ne privoščite si miru!
Ne dajajte mu miru, dokler ne vzpostavi Jeruzalema, * dokler ga ne napravi za slavo na zemlji!

