UMIVANJE NOG
(Štirje glasovi A,B,C in D, ki predstavljajo različne tradicije, animirajo liturgijo.)
A
“1 Pred praznikom pashe 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, tem izkazal ljubezen do konca.”
(Jn 13,1)
pesem: Pridi, Sveti Duh
A
Vsemogočni Bog, naš Oče, grešili smo zoper Tebe in zoper naše sestre in brate v mislih,
besedah, v dejanjih, z ravnodušnostjo, slabostjo, v zmoti. Prosimo Te odpuščanja.
Zaradi Tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je za nas umrl, nam odpusti vse napake, ki so se
zgodile in daj, da Ti bomo služili z novim srcem v slavo Tvojega imena. Amen.
PROŠNJE KESANJA
1. Za vse trenutke, ko nismo gledali na prizadete, na slabotne in zaničevane tega
sveta kot na tiste, ki jih je Bog izbral.
Gospod, usmili se!
2. Za vse pomanjkanje ljubezni, za našo ravnodušnost, naša obsojanja oseb drugih
verstev.
Gospod, usmili se!
3. Za vse trenutke, ko smo bili slepi in nismo videli lepote drugega. Za vse trenutke,
ko smo bili gluhi in nismo poslušali in slišali drugega. Za vse trenutke, ko smo bili
nemi in nismo govorili z drugimi.
Gospod, usmili se!
4. Za vse trenutke, ko nismo šli na srečanje z družinami, ki imajo otroka z motnjo v
duševnem razvoju ali z družinami, ki pripadajo drugim cerkvam.
Gospod, usmili se!
5. Za vse trenutke, ko nismo poslušali oseb s prizadetostjo in za vse trenutke, ko jih
nismo upoštevali.
Gospod, usmili se!

BERILA
Prvo berilo: Izaija 58,6-9
6 Mar ni to post, kakršnega sem izbral:
da odpneš krivične spone
in razvežeš vezi jarma,
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da odpustiš na svobodo zatirane
in zlomiš vsak jarem?
7 Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh
in pripelješ uboge brezdomce v hišo,
kadar vidiš nagega, da ga oblečeš,
in se ne potuhneš pred svojim rojakom?
8 Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč
in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo.
Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost
in GOSPODOVO veličastvo te bo zbiralo.
9 Tedaj boš klical in GOSPOD bo odgovoril,
stokal boš in bo rekel: »Tukaj sem!«
Psalm: Psalm 23
1 Davidov psalm.
GOSPOD je moj pastir,
nič mi ne manjka.
2 Na zelenih pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
3 Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah
zaradi svojega imena.
4 Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj,
tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
5 Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.
6 Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši GOSPODOVI
vse dni življenja.

Pred in po psalmu: Laudate Dominum.

Pisma Efežanom: Ef2,14-18
“14 Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl steno
pregrade, to je sovraštvo. 15 V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v
predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir
16 in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil
sovraštvo. 17 Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so
bili blizu. 18 Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu. “

2

“12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel:
»Razumete, kaj sem vam storil? 13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav
govorite, saj to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste
tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi
vi delali tako, kakor sem jaz vam storil.” (Jn 13,12-15)

EVANGELIJ: Janez 13,1-17
Jezus umije učencem noge
13
“1 Pred praznikom pashe 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, tem izkazal ljubezen do
konca. 2 Med večerjo je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil v srce
namen, da Jezusa izda. 3 Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel
od Boga in odhaja k Bogu, 4 je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se
z njim opasal. 5 Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati
s platnom, s katerim je bil opasan. 6 Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti
mi noge umivaš?« 7 Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne
razumeš, a spoznal boš pozneje.« 8 Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!«
Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.« 9 Simon Peter mu je
rekel: »Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke in glavo.« 10 Jezus mu je dejal:
»Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi
vi ste čisti, vendar ne vsi.« 11 Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi
čisti.«
12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete,
kaj sem vam storil? 13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem.
14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu
umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam
storil. 16 Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar in
poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. 17 Če to veste, blagor vam, če boste to delali!”

B
Resnično je pravično in dobro, da Te slavimo,
da se Ti zahvaljujemo
vedno in povsod
Tebi, najsvetejši Oče,
Večni Bog in vsemogoči
Po Kristusu, našem Gospodu.
Poslal si nam svojega Sina,
da bi se od njega naučili usmiljenja
in odpuščanja.
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On, ki je božji,
ni ljubosumno ohranil svoje enakosti z Bogom,
ampak se je ponižal,
vzel nase podobo hlapca
in postal kot človek.
Kot človek je izkazal svoje usmiljenje
in zvestobo vse do smrti,
smrti na križu.
Tudi Bog ga je povišal
in mu dal ime, ki je nad vsemi imeni…
da razglašamo,
da je Jezus naš GOSPOD,
v slavi Boga Očeta,
zato ti pojejo nebesa in zemlja:
Pesem – SLAVA
C
Oče,
zahvaljujemo se ti za dar Jezusa, Tvojega Sina, ki nam je dal vzor ljubezni in
služenja, za njegovo obljubo, da bo vedno s tistimi, ki ga ljubijo in mu sledijo.
S tem, ko je ljubil svoje tega sveta, jih je ljubil do konca.
Pred praznikon Velike noči, vedoč, da mu je Oče vse podaril, se je sestal s svojimi
brati in jim dal novo zapoved: »Ljubite se med seboj, kot sem vas jaz ljubil!«
Isto noč je Jezus dvignil pogled proti nebu in prosil:
»Daj, da bodo eno kot si ti, Oče, v meni in jaz v Tebi, da bodo tudi oni eno v nama
in da bo svet veroval, da si me Ti poslal.
Dal sem jim slavo, ki si mi jo podaril, da bi bili eno kot sva midva. Da bodo popolni
v edinosti z menoj , da bo svet spoznal, da si me Ti poslal in da jih ljubiš kot ljubiš
mene.

D
Ko se spominjamo Jezusa, njegovega življenja, njegove ljubezni vse do smrti, njegove
želje, da bi nas videl povezane v njegovi ljubezni, v njegovem vstajenju, se veselimo
vsega, kar nam je podaril Sveti Duh, da bomo njegove roke in njegovo telo v današnjem
svetu.
Naj Sveti Duh ustvari v nas duha, ki je bil v Jezusu Kristusu in nam da ljubiti in živeti v
povezanosti z njegovo ljubeznijo kot je ljubil in živel On: pogumno in v vsej predanosti ne
glede na bolečine in izgubo.
Naj nam Sveti Duh vedno razodeva Jezusovo prisotnost v najbolj ubogih in
najslabotnejših. Da jih bomo lahko poslušali, sprejemali njihove darove, da bomo povezani
z njimi po njih in z vsakomur.
Oče,
Priznamo, da smo ranljivi in slabotni. Tudi mi smo ubogi, a prav v našem uboštvu in naši
krhkosti Ti prihajaš k nam in nam odkrivaš moč tvoje ljubezni.
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A
Oče,
Pomagaj nam odkriti osvobojenje, ki ga prinašata usmiljenje in odpuščanje,
pomagaj nam razumeti, da odpuščanje gradi MIR .
Ustvari edinost, združi v enem telesu, ozdravi nas pomanjkanja človeškosti, ozdravi
tiste, ki so prekinili stike s tvojo Cerkvijo.
Res je, da danes ne moremo vsi sedeti za isto mizo in lomiti kruha, ki je postal Jezus
Kristus,
Vendar lahko jemo skupaj za isto mizo z ubogimi in slabotnimi.
Res je, da danes ne moremo vsi piti iz keliha Kristusove Krvi,
lahko pa pijemo iz keliha trpljenja:
trpljenja ločitev, razbitin v naši deželi, v našem svetu.
Skupaj lahko nalijemo balzam sočutja na rane človeštva.

B
Oče,
Prosimo te za zedinjenje
ne le okrog Jezusovega tabernaklja, Križanega, Vstalega in skritega v Evharistiji,
ampak tudi v ranjenem Jezusovem telesu, skritem v ubogih.
C
Oče,
za vse to se ti zahvaljujemo in te slavimo
po Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu
ki živi in s teboj vlada
in Svetem Duhu
edini Bog na vekov veke
Amen.
D
Zapeli bomo molitev ljubezni in odpuščanja, ki nas jo je naučil Jezus.
Očenaš…
D
Podarimo si MIR med seboj!
BLAGOSLOV
A: Naj vas blagoslovi in čuva Gospod !
B: Naj vas Gospod razsvetli in vam da svoje usmiljenje.
C: Naj vam Gospod odkrije svoj obraz in vam podari svoj mir.
D: Pojdite v miru in umijte drug drugemu noge kot nam je naročil Jezus.

pesem: Oče, združi nas
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