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VELIKONOČNA VIGILIJA NA VÉLIKO SOBOT0, 11. 4. 2020
Kaj posebnega pred mašo pripravimo na domač oltarček?
- krstno svečo (če jo imamo) ali drugo svečo za vsakega sodelujočega ter vžigalice in vžigalnik
- navadno vodo v posodici ali kozarcu (brez soli) in vejico za pokropitev
20.00 - vstop s prižgano velikonočno svečo, ki jo postavimo pred oltar in iz nje prižgemo sveče na oltarju
petje velikonočne hvalnice (Exsultet)
BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE
1. berilo
Berilo iz 1. Mojzesove knjige
V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svoj lik!
Gospoduje naj ribam morja in pFcam 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
blagoslôvil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolníta zemljo in si jo podvrzíta; gospodujta
ribam v morju in pFcam 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 pFcam 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
narédil, in glej, bilo je zelo dobro.
To je božja beseda. Bogu Hvala.
Molitev po 1. berilu:
Molimo.
Vsemogočni Bog, človeka si čudovito ustvaril in še čudoviteje odrešil. Daj nam, te prosimo, da se bomo z močjo
duha vztrajno upirali mikom greha in bomo tako vredni priF v večno življenje.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
2. berilo
Berilo iz 1. Mojzesove knjige
Tiste dni je Bog preskušal Abrahama. Rekel mu je: »Abraham!« Odgovóril je: »Tukaj sem.« Pa je rekel: »Vzemi
svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v deželo Moríja! Tam ga daruj v žgalno daritev na gori,
ki F jo bom pokazal!«
Abraham je vstal zgodaj zjutraj, osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in svojega sina Izaka. Nacepil je drv za
žgalno daritev, potem pa je vstal in odšel proF kraju, o katerem mu je govóril Bog. Tretji dan je povzdignil oči in
od daleč zagledal kraj. Rekel je hlapcema: »Ostaníta tukaj z oslom, jaz in deček pa greva tjakaj, da pomoliva.
Potem se vrneva k vama.« Abraham je vzel drva za žgalno daritev in jih nalóžil svojemu sinu Izaku v naročje, v
svojo roko pa je vzel ogenj in nož. In šla sta oba skupaj. Izak je nagovóril svojega očeta Abrahama in rekel: »Moj
oče!« Ta je rekel: »Kaj je, moj sin?« Pa je odvrnil: »Glej, ogenj in drva, kje pa je jagnje za žgalno daritev?«
Abraham je rekel: »Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin.« In šla sta oba skupaj.
Prišla sta na kraj, o katerem mu je Bog rekel. Tam je Abraham sezidal oltar in razlóžil drva. Zvezal je svojega sina
Izaka in ga polóžil na oltar na drva. Potem je Abraham stegnil svojo roko in zgrabil nož, da bi zaklal svojega sina.
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Tedaj mu je zaklical Gospodov angel iz nebes in rekel: »Abraham, Abraham!« Odgovóril je: »Tukaj sem.« In je
rekel: »Ne steguj svoje roke nad dečka in ne stôri mu ničesar, kajF zdaj vem, da se bojiš Boga, saj mi nisi
odrekel svojega sina, svojega edinca.« Abraham je povzdignil oči in pogledal, in glej, za njim je bil oven, ki se je
z rogovi zapletel v grmovje. Abraham je torej šel in vzel ovna in ga daroval v žgalno daritev namesto svojega
sina. Zato je Abraham FsF kraj imenoval ›Gospod bo preskrbel‹, kakor pravijo danes: ›Na gori Gospodovi bo
preskrbljeno.‹
Gospodov angel je drugič poklical Abrahama iz nebes in rekel: »Prisegel sem pri sebi, govorí Gospod: Ker si to
storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslôvil in silno namnóžil tvoje
potomstvo, kakor zvezde na nebu in kakor pesek, ki je na morski obali. Tvoji potomci bodo vzeli v posest vrata
svojih sovražnikov in s tvojimi potomci se bodo blagoslavljali vsi narodi na zemlji, ker si poslušal moj glas.«
To je božja beseda. Bogu Hvala.
Molitev po 2. berilu:
Molimo.
Bog, Oče vseh vernih, po svoji obljubi večaš po vsej zemlji število svojih otrok in v velikonočnem zakramentu
krsta spolnjuješ prisego, ki si jo dal svojemu služabniku Abrahamu, da bo postal oče vseh narodov. Daj, da
bomo vsi veseli hodili za klicem tvoje milosF.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
3. berilo
Berilo iz 2. Mojzesove knjige
Tiste dni je Gospod rekel Mojzesu: »Kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo! Ti pa
povzdigni palico in stegni roko nad morje in ga razdêli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja! In jaz
bom zakrknil sŕca Egipčanom, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso
njegovo vojsko, nad njegovimi vozovi in konjeniki. Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Gospod, ko pokažem
svoje veličastvo nad faraonom, nad njegovimi vozovi in konjeniki.« Tedaj se je premaknil Božji angel, ki je hodil
pred Izraelovo vojsko, in se postavil za njimi. In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi, in se postavil
za njimi. Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko. Bil je oblak in temà, vendar se je svetlikalo v noči, in
vso noč se niso približali drug drugemu.
Tedaj je Mojzes stegnil roko nad mórje in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj. Iz
morja je narédil suho zemljo. In vode so se razdelile. Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim
bile kakor zid na desni in levi. Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja, vsi faraonovi konji, njegovi
vozovi in konjeniki. Ob jutranji straži je Gospod v ognjenem in oblačnem stebru pogledal na egiptovsko vojsko
in jo zbegal. Zaviral je kolesa njihovih voz in jim tako oteževal vožnjo. Tedaj so Egipčani rekli: »Bežimo pred
Izraelom, kajF Gospod se bojuje zanje proF Egipčanom!«
Potem je Gospod rekel Mojzesu: »Stegni roko nad mórje, da se vode vrnejo na Egipčane, na njihove vozove in
konjenike.« Mojzes je stegnil roko nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto,
medtem ko so Egipčani bežali proF njemu. Tako je Gospod pognal Egipčane v sredo morja. Vode so se vrnile in
zagrníle vozove in konjenike in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje. NiF eden izmed njih ni ostal.
Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. Tako je Gospod FsF
dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. Ko je Izrael videl
mogočno roko, ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, se je ljudstvo zbalo Gospoda in zaupalo Gospodu in
njegovemu služabniku Mojzesu. Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem.
To je božja beseda. Bogu Hvala.
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Molitev po 3. berilu:
Molimo.
Gospod Bog, vidimo, kako se tvoji davni čudeži blesFjo tudi v naših časih. Kar si namreč s svojo mogočno
desnico storil enemu narodu, ko si ga rešil pred preganjanjem faraona, delaš s krstno vodo v zveličanje vseh
narodov. Daj, da se ves svet prerodi v Abrahamove otroke in doseže dostojanstvo izvoljenega ljudstva.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slava. Zapojemo: Slava Bogu na višavah
Glavna mašna prošnja
4. berilo
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom
Bratje in sestre, vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, smo bili krščeni v njegovo smrt. S krstom smo bili torej
skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih,
tudi mi stopíli na pot novega življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosF njegove smrF, bomo tudi v
podobnosF njegovega vstajenja.
Vemo, da je bil na stari človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne hlapčevali
grehu. Kdor je namreč umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi
živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasF. KajF kar
je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živí, živí Bogu. Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh,
a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.
To je božja beseda. Bogu Hvala.
Duhovnik zapoje:
Ljudstvo odpoje:

Aleluja
Aleluja

Evangelij
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi Gospod.
Po soboF, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej,
nastal je močan potres, kajF Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odválil kamen ter sédel nanj.
VideF je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in
bili kakor mrtvi. Angel pa je nagovóril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je,
kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem:
›Vstal je od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« Hitro sta
zapusFli grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In glej, naproF jima je prišel
Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Ónidve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. Tedaj jima je Jezus rekel:
»Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.«
To je Kristusov evangelij. Hvala tebi Kristus.
Homilija
KRSTNO BOGOSLUŽJE
Litanije vseh svetnikov
Blagoslovitev vode (ob tem bo blagoslovljena tudi vaša voda po domovih, ki jo boste pripravili)
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Obnovitev krstnih obljub (prižgemo si krstne ali druge svečke, ki smo si jih pripravili)
Uvodni nagovor, nato sledijo vprašanja, na katere odgovarjamo glasno:
- Se odpoveste hudemu duhu? - Se odpovem
- In vsem njegovim delom? - Se odpovem.
- In vsemu njegovemu napuhu? - Se odpovem.
- Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? - Verujem.
- Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil
v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi? - Verujem.
- Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in
večno življenje? - Verujem.
Sledi blagoslov z vodo. Doma se pokropite z vodo, ki ste jo pred vigilijo nastavili na domač oltar in je bila
blagoslovljena “na daljavo“ iz cerkve pred izpovedjo vere, s katero smo obnovili krstne obljube.
Prošnje za vse potrebe
EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE
Darovanjska pesem:
1. Jezus naš je vstal od smrF, razveseli se kristjan smrt in pekel je premagal, vstal iz groba tretji dan.
Dokazal Božjo moč je na veliko noč. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 2x
2. Tretji dan po silni smrF njega iščejo žene, z Magdaleno v svetem vrtu gledajo zamišljene.
Le kje bi Jezus bil, njih ženin ljubezniv! Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 2x
3. Prvič se je bil prikazal Magdaleni v vrtu tam, da živi očitno skazal je še Petru in ženam.
In dvema učencema, ki v Emavs pot'vata. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. 2x
Oče naš zapojemo
Jagnje Božje zapojemo
Obhajilna pesem:
Odpev: Pesem vesela naj Gospoda slavi: aleluja, aleluja! Z nami zapojte pesem radostno vsi: aleluja, aleluja!
1.
2.
3.
4.

Svet je njegova roka ustvarila za nas ljudi, na svod pripel je zvezde, da v noči sveFjo. Odpev
Dal pFcam je peruF, da mu v oblakih pojejo, dal rožam je cvetove, da ga oznanjajo. Odpev
“Svet” pojejo planine, gozdovi hvalnice šume, vse gore in doline le Stvarnika časte. Odpev
Luč je na moji poF, sveFlka varna je v temi, ščit je njegova roka, Gospod je varuh moj! Odpev

Zaključna pesem:
1. O, Marija, bodi zdrava, aleluja,
večna te obseva slava, aleluja. 2x

4. Križev pot si z njim trpela, aleluja!
Vstalega si zdaj objela, aleluja! 2x

2. Sin F bil na križ pribit je, aleluja,
zdaj pa vstal ves zmagovit je, aleluja. 2x

5. Meč F je srce prebadal, aleluja!
Jezus živ bo večno vladal, aleluja! 2x

3. Žalostna si solze lila, aleluja!
Zdaj raduj se, MaF mila, aleluja!

6. MaF, zdaj ni več trpljenja, aleluja!
Zdaj veseli se vstajenja, aleluja! 2x

