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H i š n a   c e r k e v  

  
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)  

  

Besedno bogoslužje na praznik Jezusovega krsta 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj najdete vzorec za besedno bogoslužje na praznik Jezusovega krsta, ki ga obhajamo v 
nedeljo po 6. januarju. S tem praznikom se konča božični čas. 
 

Kaj je treba upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela? Pripravite najprej prostor, kjer 
boste molili. Zberete se lahko tudi pri jaslicah. Na posebnem mestu naj bi bilo vsaj Sveto pismo, 
ob njem pa sveča. Pripravite tudi posodo z blagoslovljeno vodo in če želite za prošnje kadilo. 
Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej 
pomisliti tudi na tole:  

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).  
• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica 

prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so klici z 
„Gospod, usmili se“, berilo, evangelij in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis 
vzorca. Pobožnost lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.  

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili 
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg 
tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tudi na spletu 
najdete celo vrsto lepe duhovne glasbe.   
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ZAČETEK 
 
Pesem, križ in pozdrav 
Na začetku prižgemo svečo.  
Nato zapojemo eno izmed teh pesmi ali prisluhnemo duhovni glasbi: 
- Glej, zvezdice Božje (GLORIA 63/SG 42): https://www.youtube.com/watch?v=4X8MjQ5iiGY 
- Božji nam je rojen Sin (GLORIA 64/SG 40): https://www.youtube.com/watch?v=YDR6dzZ0rtU 
- Tam stoji pa hlevček (GLORIA 70/SG 56): https://www.youtube.com/results?search_query=tam+stoji+pa+hlev%C4%8Dek 
- Na kamelah jezdijo (GLORIA 76/SG 47) 
- Hitite, kristjani (GLORIA 93/SG 43): https://www.youtube.com/watch?v=1hvgYdcPlFM 
 

Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.  
 

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(Vsi)   Amen.  
 

V  Naša pomoč je v imenu Gospodovem. 

(Vsi)    Ki je ustvaril nebo in zemljo. 

 

 

Uvod in klici z „Gospod, usmili se“ 
Voditelj oz. voditeljica tako ali po svoje kratko uvede v bogoslužje. 
Klice lahko prebere nekdo izmed navzočih. »Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:  
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697) 
- Kyrie eleison (GLORIA 665) 
 

V  Danes obhajamo praznik Jezusovega krsta. 

Z njim se konča božični čas. 

Odslej je naša pozornost usmerjena na odraslega Jezusa in njegovo delovanje. 

Da bi vse to prav razumeli, nam Bog daje odločilno razlago: 

Jezus ni samo izreden človek. 

On je njegov ljubljeni Sin, nad katerim ima veselje. 

Prosimo torej Kristusa, Božjega Sina, da se nas usmili: 
 

V  Gospod Jezus Kristus, ti si luč, ki razsvetljuje narode. 

(Gospod, usmili se.  

(Vsi) Gospod, usmili se.) 
 

V  Ti si poslan od Boga, maziljen za duhovnika, preroka in kralja na veke. 

(Kristus, usmili se.  

(Vsi) Kristus, usmili se.) 
 

V  Ti si pravi ženin, ki nas vabi na nebeško gostijo. 

(Gospod, usmili se.  

(Vsi) Gospod, usmili se.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4X8MjQ5iiGY
https://www.youtube.com/watch?v=YDR6dzZ0rtU
https://www.youtube.com/results?search_query=tam+stoji+pa+hlev%C4%8Dek
https://www.youtube.com/watch?v=1hvgYdcPlFM


3 
 

V  Jezus, Sin Božji, usmili se nas. 

Razsvetljuj nas z lučjo svojega nauka. 

Spremljaj nas z močjo svoje besede. 

Obnovi nas v moči svojega Svetega Duha. 

Ti si naše upanje in naša rešitev, 

zdaj in vekomaj. 

(Vsi)   Amen.  
 

 
 

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI  
 
Branje Božje besede  
Če gre, naj bralec berila oz. beril, psalma in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo 
izmed navzočih.  
  
Na spletni strani https://hozana.si so zbrana bogoslužna berila za vse dni v cerkvenem letu. 
Poiščite torej najprej besedila, ki jih boste brali. Besedno bogoslužje nedelj in slovesnih 
praznikov vsebuje poleg evangelija dve berili in psalm. Odločite sami, kako obsežno naj bo 
branje Božje besede. Evangelij je treba vedno prebrati.  
  
Po berilu lahko preberemo psalm z odpevom ali zapojemo primerno pesem. Pred evangelijem 
lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate (note: GLORIA 531-539, 638-
646 / SG 339-357). Po evangeliju alelujo lahko ponovimo.   
 
Na praznik Jezusovega krsta so predvidena tale berila: 
 

A (2023, 2026, 2029, 2032, 2035) B (2021, 2024, 2027, 2030, 2033, 2036) C (2022, 2025, 2028, 2031, 2034) 

Iz 42,5a.1-4.6-7  Iz 55,1-11    Iz 40,1-5.9-11 
Ps 29*    Iz 12,2-6*    Ps 104* 
Apd 10,34-38   1 Jn 5,1-9    Tit 2,11-14; 3,4-7 
Mt 3,13-17   Mr 1,7-11    Lk 3,15-16.21-22 
V letu B in C lahko vzamemo berili in psalm tudi iz lekcionarja za leto A, ne pa evangelij.  
 
 

 

 

Poglobitev Božje besede 
Po branju Božje besede naj bo razlaga oz. poglobitev svetopisemskih beril:  
- Lahko preberemo nedeljsko misel iz cerkvenega lista, priročnika ali cerkvenega občila.  
- Tudi trenutki tišine pomagajo poglobiti svetopisemska berila.  
- Zelo primerno je, če se o enem izmed svetopisemskih besedil pogovorimo (glej stran 4). 
 

Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na:  
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupnobranje-svetega-pisma.pdf.  

 

Na koncu lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.    

https://hozana.si/
https://hozana.si/
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
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Vprašanja k evangeliju 
 

1. Oglejte si v Svetem pismu, kje so posamezni evangelisti naselili odlomek  

o Jezusovem krstu (kaj se dogaja prej, kaj potem). –  

Kaj opazite, če primerjate evangelista Mateja in Luka z Markom? 

 

2. Oglejte si vse tri odlomke, stavek za stavkom. 

Vaše izhodišče naj bo Marko v srednjem stolpcu. 

Katere razlike ste odkrili pri natančnem branju? 

 

3. Razmišljajte o tem, kaj stavek, ki ga spregovori Bog Oče, pomeni. 

Oglejte si za boljše razumevanje dva odlomka iz Stare zaveze: Psalm 2,7 in Izaija 42,1. 

 

4. Kaj pomeni za Vas osebno, da ste krščeni? 

 

 

 
A: Matej 3,13-17 
 
      3,13 Tedaj je prišel Jezus iz 
Galileje k Jordanu do Janeza, da bi 
se mu dal krstiti.  
     14 Janez ga je hotel odvrniti od 
tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral 
dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« 
15 Jezus je odgovoril in mu dejal: 
»Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, 
da tako izpolniva vso pravičnost.« 
Tedaj mu je pustil.  
     16 Po krstu je Jezus takoj stopil 
iz vode, in glej, odprla so se mu 
nebesa. Videl je Božjega Duha, ki 
se je spuščal kakor golob in 
prihajal nadenj.  
     17 In glej, glas iz nebes je rekel: 
»Ta je moj ljubljeni Sin,  
nad katerim imam veselje.« 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Marko 1,9-11 
 

1,9 Tiste dni je prišel Jezus iz 
Nazareta v Galileji in Janez ga je 
krstil v Jordanu.  

 
 
 
 
 
 
 
10 Brž ko je stopil iz vode, je 

zagledal nebesa, ki se razpirajo,   
in Duha, ki se je spuščal nadenj 
kakor golob.  

 
11 In zaslišal se je glas iz nebes: 

»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.« 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Luka 3,21-22 
 

3,21  Ko je vse ljudstvo 
prejemalo krst  

 
 
 
 
 
 
 
 
in je bil tudi Jezus krščen          

ter je molil, se je odprlo nebo. 
22 Sveti Duh je prišel nadenj            
v telesni podobi kakor golob  

 
in zaslišal se je glas iz neba:    

»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.« 
 

 
 



5 
 

ODGOVORITI in MOLITI: KRSTNA OBNOVA 

 
Praznik Jezusovega krsta je posebno primeren, da se spomnimo, da smo krščeni. 

V sredino postavimo posodo z blagoslovljeno vodo.  
Voditelj oz. voditeljica povabi navzoče tako ali podobno h krstni obnovi. 
 

V  Po krstu smo postali Božji otroci. 

Združeni s Kristusom smemo imenovati Boga našega Očeta. 

Zahvalimo se za Božjo naklonjenost. 

Naj v nas obrodi dobre sadove. 
 

V Zahvaljujemo se ti, Bog, usmiljeni Oče. 

V krstni kopeli si nas prenovil po Svetem Duhu za večno življenje.  

(Hvalimo te.  

(Vsi)  Slavimo te.) 
»Hvalimo te. – Slavimo te.« lahko nadomestimo z odpevom: »Tebi hvala, čast in slava!« (GLORIA 954). 

 

V Po svojem Sinu Jezusu Kristusu združuješ vse,  

ki so bili rojeni iz vode in Duha, v svoji sveti Cerkvi. (Hvalimo te. –  

(Vsi)  Slavimo te.) Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954). 

 

V Po Duhu svoje ljubezni nas obujaš k novemu življenju  

in nam daješ svoj mir. (Hvalimo te. – 

(Vsi)  Slavimo te.) Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954). 

 

V Poklical si nas, ki smo postali po krstu tvoji otroci, 

da smo žive priče Kristusovega evangelija. (Hvalimo te. – 

(Vsi)  Slavimo te.) Ali: Tebi hvala, čast in slava! (GLORIA 954). 

 
 

Vera 
(Vsi) Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. 

In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; 

ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; 

trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;  

šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; 

šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;  

od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. 

Verujem v Svetega Duha; 

sveto katoliško Cerkev,  

občestvo svetnikov; 

odpuščanje grehov;  

naše vstajenje in večno življenje. Amen. 
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Sedaj se vsi pokrižamo z blagoslovljeno vodo.  
Če je primerno, lahko tudi drug drugega zaznamujemo s križem – starši naj blagoslovijo otroke 
in otroci starše. Nato lahko zapojemo primerno pesem ali spev: 
- V Kristusa ste krščeni (GLORIA 413/SG 265) 
- Življenje si mi dal (GLORIA 414/SG 266) 
- Hvalim te ponižno (GLORIA 415/SG 263) 
- Aleluja. Svet narod (GLORIA 421) 
Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi: 
- Vidi aquam: https://www.youtube.com/watch?v=S1zl89gFDFk 
- Sicut Cervus: https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8 
 

 

Prošnje 
Voditelj oz. voditeljica povabi vernike k molitvi. Namene naj preberjo navzoči.  
Odgovor – prošnji klic – lahko pojemo ali molimo.  
Če hočemo, lahko pripravimo tudi posodo z ogljem in po vsaki prošnji naložimo nekaj kadila. 
 

V Kot kristjani smo poklicani, 

da ne molimo le zase, temveč za vse ljudi. 

Spomnimo se torej vseh, ki potrebujejo Božjo pomoč 

in polni zaupanja prosímo. 
 
Prošnji klic:  

(Vsi)  Prosimo te, usliši nas. (GLORIA 444) 
Drugi primerni klici: GLORIA 444-451. 
 

Za ljudi po vsem svetu, ki se pripravljajo na krst, 

čeprav vedo, da bodo kot kristjani zapostavljeni ali celo preganjani. Klic 
 

Za vse, ki naj bi bili drugim opora v veri 

in so sami vedno spet soočeni z verskimi dvomi in duhovno praznino. Klic 
 

Za preroke našega časa, 

ki svoje soljudi z besedo ali nesebičnim dejanjem spodbujajo k dobremu. Klic 
 

Za narode, ki živijo v sporu s svojimi sosedi in hrepenijo po miru, 

posebno za prebivalce dežele, v kateri je živel Jezus. Klic 
 

Za vse, ki so izgubili, kar jim je bilo najdražje 

in se sedaj sprašujejo, kako naj živijo naprej. Klic 
 

Za naše rajne, ki so pri krstu postali Božji otroci 

in so upali, da jih bo sprejel nebeški Oče v neminljivem domu. Klic 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S1zl89gFDFk
https://www.youtube.com/watch?v=0yd5EE0hAB8
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Oče naš 
(Vsi) 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. 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast  

in slava vekomaj. Amen. 

 

 

SKLEP 
 

V Prosímo sedaj za Božji blagoslov. Molk. 

 

V Blagoslovi nas, Gospod, z vsakršnim blagoslovom iz nebes. 

Naj bomo vedno sveti in čisti pred tvojim obličjem. 

Razlij na nas bogastvo svoje milosti. 

Pouči nas z besedami resnice in evangelijem zveličanja 

ter nas napolni s svojo ljubeznijo. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

(Vsi)  Amen. 
 

V Blagoslov vsemogočnega Boga  

Očeta in Sina in Svetega Duha  
vsi se pokrižajo 

naj pride na nas in na nas vedno ostane.  

(Vsi)  Amen. 
 

V Hvaljen Jezus. 

(Vsi)  Vekomaj. Amen. 
 
Na koncu lahko zapojemo božično pesem (glej stran 2). 
 
 
 
 
 
 

Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 


