SLOVESNE VEČERNICE IN
IZPOVED VERE
IMENOVANEGA ŠKOFA
MAKSIMILIJANA MATJAŽA
v cerkvi Svetega Duha, Celje
22. 5. 2021

BINKOŠTI
1. VEČERNICE
UVOD

O Bog, + ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Aleluja.
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O Pridi Stvarmik Sveti Duh
Celje-Sv. Duh
PESEM
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napolni s svo-jo milostjo sr-ce po te-bi ustvarjeno.
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pridi, stvarnik, Sveti Duh, o-bišči nas, ki tvoji smo,
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napolni s svo-jo milostjo sr-ce po te-bi ustvarjeno.
napolni s svo-jo milostjo sr-ce po te-bi ustvarjeno.
napolni s svo-jo milostjo sr-ce po te-bi ustvar
jeno.
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2. I-me je tvoje To-lažnik in dar Boga naj-vi-šjega,
2. I-me je tvoje To-lažnik in dar Boga naj-vi-šjega,
2. I-me je tvoje To-lažnik in dar Boga naj-vi-šjega,
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ljubezen, o-genj, ži-vi vir, posve-če-valec vseh stvari.
ljubezen, o-genj, ži-vi vir, posve-če-valec vseh stvari.
ljubezen, o-genj, ži-vi vir, posve-če-valec vseh stvari. �
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3. Razsvetli z luč-jo nam razum, ljubezen, v na-ša sr-ca vlij,
3. Razsvetli z luč-jo nam razum, ljubezen, v na-ša sr-ca vlij,
3. Razsvetli z luč-jo nam razum, ljubezen, v na-ša sr-ca vlij,
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v te-le-sni be-di nas krepčaj, v slabo-sti vsaki moč nam daj.
v te-le-sni be-di nas krepčaj, v slabo-sti vsaki moč nam daj.
v te-le-sni be-di nas krepčaj, v slabo-sti vsaki moč
nam daj.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�� � �� � � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� � ��� ���
�
� �� � �� �� �
� �� � �
4. Odže-ni proč so-vražnika in daj nam stano-viten mir,
4. Odže-ni proč so-vražnika in daj nam stano-viten mir,
4. Odže-ni proč so-vražnika in daj nam stano-viten mir,
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pred na-mi ho-di, vo-di nas in zla nas varuj vsakega
�
pred na-mi ho-di, vo-di nas in zla nas varuj vsakega
pred na-mi ho-di, vo-di nas in zla nas varuj vsakega
5. Po te-bi n
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5. Po te-bi naj spoznavamo O-če-ta in Si-na Božjega
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in v te-be t

in v te-be tr-dno ve-ru-jemo ki-iz-ha-jaš večno iz-obeh. A-men.

O pridi, stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
2. Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.

4. Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.

3. Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.

5. Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.

PSALMI
pevca:

Ko je bilo dopolnjenih petdeset dni,
so bili učenci zbrani na istem kraju, aleluja.
Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *
hvalite ga in slavite.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo *
zdaj in na veke. —
Gospodovo ime naj bo hvaljeno *
od sončnega vzhoda do zahoda.
Gospod je vzvišen nad narode, *
njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.
Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *
Vzvišen je nad nebo in zemljo. —
Iz prahu dviga siromaka, *
iz blata povišuje ubožca.
Sprejme ga med izvoljene, *
med kneze svojega ljudstva.
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Nerodovitni daje, da ima družino *
in je vesela mati med svojimi otroki. —
Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen.
pevca:

Ko je bilo dopolnjenih petdeset dni,
so bili učenci zbrani na istem kraju, aleluja.

Voditelj: Molimo.
Vsi vstanemo in v tišini molimo.

Gospod, naš Bog, naj zasveti nad nami sijaj tvoje slave in daj,
da po razsvetljenju Svetega Duha luč tvoje luči utrdí srca vseh,
ki jih je prerodila tvoja milost.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. — Amen.
Sedemo in ostanemo nekaj trenutkov v tišini.

Pevca:

Apostolom so se prikazali jeziki kakor plameni,
ki so se porazdelili, in nad slehernega je prišel Sveti Duh, aleluja.
Ps 146 Gospodova vsemogočnost in dobrota

Hvalite Gospoda, to je dobro, *
pojmo mu hvalo, to je naše veselje. —
Gospod zida svoje mesto Jeruzalem, *
zbira svoje razkropljene otroke.
Ozdravlja potrta srca *
in obvezuje njihove rane.
Določa število zvezdam, *
sleherno kliče po imenu.
Velik je naš Gospod in silen v moči, *
njegova modrost je neizmerna.
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Gospod dviga ponižne, *
grešnike pa do tal poniža. —
Pojte Gospodu v zahvalo, *
igrajte našemu Bogu na citre.
Gospod zagrinja nebo z oblaki *
in dež pripravlja zemlji.
Daje, da po gorah raste trava *
in rastlinje za živali.
Živini daje njen živež *
in mladim vranom, ko čivkajo k njemu.
Noče, da bi se zanašali na bojne konje, *
in ni mu všeč, če zidamo na moč človeka.
Veselje ima nad tistimi, ki ga častijo *
in zaupajo v njegovo dobroto. —
Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen.
Pevca:

Apostolom so se prikazali jeziki kakor plameni,
ki so se porazdelili, in nad slehernega je prišel Sveti Duh, aleluja.
Voditelj: Molimo.
Vsi vstanemo in v tišini molimo.

Usmiljeni Bog,
prerodil si nas z besedo življenja;
izlij na nas svojega Svetega Duha,
da bomo hodili v edinosti vere
in bomo dospeli do neminljive slave vstajenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
— Amen.
Sedemo in ostanemo nekaj trenutkov v tišini.
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Pevca:

Duh, ki izhaja iz Očeta, bo poveličal Kristusa Gospoda, aleluja.
Raz 15,3–4 Zahvalna pesem

Velika in čudovita so tvoja dela, *
Gospod, Bog vsemogočni.
Pravična in resnična so tvoja pota, *
ti si kralj vekomaj. —
Gospod, kdo bi te ne priznaval *
in ne slavil tvojega imena?
Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *
ker so se razodele tvoje sodbe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Pevca:

Duh, ki izhaja iz Očeta, bo poveličal Kristusa Gospoda, aleluja.

Voditelj: Molimo.
Vsi vstanemo in v tišini molimo.

Gospod, Bog vsemogočni,
naklonjeno izpolni svojo obljubo, ki si nam jo dal,
da nas bo Sveti Duh, ki prihaja,
pred svetom naredil za pričevalce evangelija
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
— Amen.
Sedemo in ostanemo nekaj trenutkov v tišini.
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KRATKO BERILO

Če prebiva v vas Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on,
ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas,
priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.
(Rim 8,11)

IZPOVED VERE IN PRISEGA ZVESTOBE
Napoved

Imenovani škof Maksimilijan bo vpričo apostolskega nuncija JeanMarie Speicha in Božjega ljudstva izpovedal veroizpoved ter
prisegel zvestobo v papežu in Cerkvi. Obred bo potekal v latinskem
jeziku. Spremljajmo imenovanega škofa s tiho molitvijo v srcih.
Izpoved vere, prisega zvestobe, podpis listin

IZPOVED VERE

Jaz Maksimilijan Matjaž, izbrani škof celjski, verujem s trdno vero
in priznavam vse in posamič, kar obsega veroizpoved, namreč:
Verujem v enega Boga ...
S trdno vero tudi verujem vse tisto, kar vsebuje napisana in
izročena Božja beseda in kar Cerkev bodisi s slovesno odločitvijo bodisi z rednim in vesoljnim učiteljstvom predlaga za verovanje kot od
Boga razodeto. Zato trdno sprejemam in se bom držal prav vsega,
kar glede verskega ali nravnega nauka Cerkev dokončno določi.
Poleg tega z versko poslušnostjo volje in razuma sprejemam
nauke, ki jih izrečeta bodisi rimski papež bodisi zbor škofov, ko nastopata kot avtentična učitelja, četudi nimata namena teh naukov
dokončno razglasiti.
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PRISEGE ZVESTOBE OB SPREJEMU ŠKOFOVSKE SLUŽBE

Jaz, Maksimilijan, povišan na škofijski sedež v Celju, bom Katoliški
Cerkvi in rimskemu papežu, njenemu najvišjemu pastirju, Kristusovemu namestniku, nasledniku blaženega apostola Petra v službi prvenstva in glavi zbora škofov ostal vedno zvest.
Pokoren bom svobodnemu izvajanju prvenstvene oblasti papeža
v vesoljni Cerkvi. Skrbno bom pospeševal in branil njegove pravice
in njegovo oblast. Posebne pravice in naloge poslancev rimskega
papeža, ki delujejo v imenu najvišjega pastirja, bom priznaval in
upošteval.
Apostolske naloge, zaupane škofom, to je Božje ljudstvo učiti,
posvečevati in voditi, bom skrbno izvajal z največjo marljivostjo v
hierarhičnem občestvu z glavo zbora škofov in njegovimi udi.
Čuval bom edinost vesoljne Cerkve, zato se bom vestno trudil,
da se bo zaklad vere, ki so ga izročili apostoli, ohranjal čist in celovit, in da se bodo vsem posredovale in razlagale resnice, ki se jih je
treba držati in jih prenašati v nravi, kakor je to predložilo cerkveno
učiteljstvo. Tiste, ki se motijo v veri, bom sprejemal z očetovskim
duhom in se bom na vso moč prizadeval, da bodo dospeli do polnosti
katoliške resnice.
Ozirajoč se na podobo Kristusa, najvišjega in večnega duhovnika,
bom pobožno in sveto deloval in služenje, ki mi je zaupano, tako izvajal, da bom iz vse duše postal zgled za čredo, da bom mogel vernike
potrjevati pri doseganju krščanske popolnosti.
Držal se bom ureditve, ki je skupna celotni Cerkvi, in jo pospeševal;
ravnal se bom po vseh cerkvenih zakonih, posebno tistih, ki so v Zakoniku cerkvenega prava. Vselej bom budno pazil, da se ne bodo
prikradle zlorabe, zlasti glede službe besede in obhajanja zakramentov.
Zavzeto skrb bom posvečal upravljanju časnih dobrin Cerkve, najbolj tistih, ki so pridobljene za opravljanje bogoslužja, za pošteno
podpiranje duhovščine in drugih sodelavcev, pa tudi za delovanje
svetega apostolata in dobrodelnost.
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Pri opravljanju meni zaupane službe bom s posebno ljubeznijo
spremljal vse duhovnike in diakone, vestne sodelavce škofovskega
reda, pa tudi redovnike in redovnice, ki so soudeleženi pri enem in
istem poslanstvu. Prav tako bom kar najbolj skrbel za pospeševanje
svetih poklicev, da bo v vsej Cerkvi ustrezno zadoščeno duhovnim
potrebam.
Laikom lastno dostojanstvo in njihovo vlogo pri poslanstvu Cerkve
bom priznaval in spodbujal. Misijonsko delovanje za pospeševanje
evangelizacije narodov bom podpiral z veliko skrbnostjo.
Če bom poklican na koncile in na druga legitimna zborna dejanja,
se jih bom, če ne bom zadržan, osebno udeležil ali se ustrezno odzval.
Ob določenih časih, ali kadar bo dana priložnost, bom podal Apostolskemu sedežu poročilo o svoji pastoralni službi; njegova naročila in
nasvete pa bom pokorno sprejemal in obenem z veliko vnemo izpolnjeval.
Tako mi Bog pomagaj in njegovi sveti evangeliji,
ki se jih s svojimi rokami dotikam.
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MAGNIFICAT
pevca:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni,
ki si narode različnih jezikov zedinil v eni veri, aleluja.

Moja duša *
poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje *
v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.

pevca:
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Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni,
ki si narode različnih jezikov zedinil v eni veri, aleluja.

PROŠNJE
Voditelj:

Nebeški Oče, petdeset dni po vstajenju svojega Sina si njegovim
učencem poslal Svetega Duha. Veselo in hvaležno ga prosimo:
Pevec napove prvi molitveni namen:

Prosimo za papeža in apostolski zbor.
Bralec

1. Apostolom si poslal Svetega Duha; vodi papeža Frančiška,
apostolskega nuncija Jean-Marie Speicha
in vse naše škofe, razsvetljuj jih in utrdi v njihovem poslanstvu.
Pevec:

Te prosimo, Gospod:

Prošnje
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Pevec napove drugi molitveni namen:

Prosimo za izvoljenega škofa Maksimilijana.
Bralec

2. Po Svetem Duhu vedno znova uresničuješ v svetu svoje odrešenje,
nakloni obilne darove svojega Duha novoizvoljenemu škofu Maksimilijanu,
da bo rodovitno opravljal službo pastirja celjske škofije.
Pevec:

Te prosimo, Gospod:

Vsi:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
(Gospod, usmili se.)
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Pevec napove tretji molitveni namen:

Prosimo za našo domovino.
Bralec:

3. Sveti Duh poživlja Cerkev tudi v naši domovini;
naj napolni srca voditeljev in vsega ljudstva,
da si bodo prizadevali za pravičnost, poštenje in svetost, ki ti je po volji.
Pevec:

Te prosimo, Gospod:

Vsi:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
(Gospod, usmili se.)

Pevec napove četrti molitveni namen:

Prosimo za sveto Cerkev v celjski škofiji.
Bralec:

4. Tvoj Sveti Duh daje rodovitnost in naklanja rast;
podari svojega Duha vsem tvojim vernikom naše celjske škofije
in pokliči v svojo sveto službo mnoge mlade, da ti bodo zvesto sledili.
Pevec:

Te prosimo, Gospod:

Vsi:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
(Gospod, usmili se.)

Pevec napove peti molitveni namen:

Prosimo za potrebe današnjega sveta.
Bralec:

5. Z lučjo svojega Duha razsvetljuješ vse ljudi; tolaži bolnike, stiskane in
umirajoče ter preženi temo našega časa, da se bo sovraštvo spremenilo v
ljubezen, žalost v veselje in vojne v zaželeni mir.
Pevec:

Te prosimo, Gospod:
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Vsi:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
(Gospod, usmili se.)

Pevec napove zadnji molitveni namen:

Prosimo za naše rajne.
Bralec:

6. Živi vir življenja, ki vodiš ljudi v nebeško slavo;
nakloni našim rajnim večni pokoj
in neminljivo veselje v večni domovini.
Pevec:

Te prosimo, Gospod:

Vsi:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
(Gospod, usmili se.)

OČENAŠ

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.

SKLEPNA PROŠNJA

Večni vsemogočni Bog,
hotel si, da smo petdeset dni obhajali velikonočno skrivnost.
Prosimo, obnovi čudež prvih binkošti
in v Svetem Duhu združi različne narode v eni veri
in bo vsak v svojem jeziku poveličeval tvoje ime.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. — Amen.
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BLAGOSLOV

Gospod z vami. — In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog:
Oče in Sin in Sveti Duh. — Amen.
Pojdite v miru. — Bogu hvala.

PESEM

1. Raduj ne beška se Gospa, aleluja,
ker on, ki si rodila ga, aleluja,
raztrgal smrti je vezi, aleluja,
oj, prosi za nas milosti, aleluja.
2. Raduj nebes kraljica se, aleluja,
prišla rešitve doba je, aleluja.
pekla je zmagana oblast, aleluja,
Bogu povsod se poje čast, aleluja.
3. Z Marijo razveseli se, aleluja,
praznuj vstajenja praznike, aleluja.
le pomni, pomni to skrivnost, aleluja:
čez Golgoto gre pot v radost, aleluja.
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O DANŠNJEM BOGOSLUŽJU

Današnje bogoslužje vodi škofijski upravitelj Rok Metličar. Med
molitvijo imenovani škof Maksimilijan Matjaž pred apostolskim nuncijem Jean-Marie Speichom in vernim ljudstvom izpove vero in obljubi zvestobo papežu in Cerkvi. Nagovor po prebranem berilu je pripravil duhovnik Janez Koizinc. Prošnje berejo predstavniki vernikov iz
različnih koncev škofije.
Večernice molimo v dveh zborih, pridružite se enemu od pevcev,
ki bosta vodila petje. Zahvalimo se Gospodu za vse, kar nam v svoji
dobroti naklanja in ga prosimo, naj razlije obilje darov svojega Duha
na nas in svojo Cerkev.
Večernice so večerna molitev Cerkve, ki povezuje tako posvečene
kot mnoge verne laike. Z njimi počasi zaključujemo dan in se pripravljamo na binkoštni praznik. Bogu se zahvaljujemo za vse, kar smo
prejeli. Z molitvijo, ki se kakor kadilo pred Gospodovim obličjem, obhajamo tudi spomin odrešenja. Svoje upanje v molitvi usmerjamo h
Kristusu, luči, ki ne pozna zatona.
KAJ SO MOLITVE PO PSALMIH?

Po psalmih ste lahko zasledili, da se je voditelj bogoslužja vstal in
ljudi povabil k molitvi. Tega v preprosti obliki večernic ne zasledimo.
Za kaj gre? Psalmične zbirne prošnje (kolekte) so po splošni ureditvi
molitvenega Bogoslužja (prim. MBu 112) pomoč k boljšemu, zlasti
krščanskemu razumevanju psalmov. Ob bogatem rimskem izročilu,
poznamo danes še druge zbirke psalmičnih kolekt (španska, afriška
…). Njihov namen ni obnavljati vsebine psalma, ampak zbrati srca
molitvene skupnosti v eno skupno prošnjo (zato jim rečemo zbirne
prošnje). Pogosto imajo prazničen značaj. Njihovo objavo pričakujemo
v napovedanem »dodatku« knjigam molitvenega bogoslužja, ki ga
pripravlja Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov.
POVABILO K MOLITVI ZA ŠKOFA

Škof se v tednu pred posvečenjem odpravlja na duhovne vaje,
pogosto molimo zanj!
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MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

Nebeški Oče,
skrbno in neprestano
vodiš svoje ljudstvo.
V svoji dobroti si izbral svojega
služabnika Maksimilijana,
da bo kot naslednik apostolov
vodil tvoje vernike.
Daj mu duha modrosti in moči,
da bo zvesto vodil zaupano mu
ljudstvo.
Pomagaj nam,
da bomo v raznolikosti darov
tvojega Duha gradili občestvo
s teboj, prepoznavali znamenja
časa in rasli v zvestobi
Kristusovemu evangeliju.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.

