M Kristus, usmili se.
V Kristus, usmili se.
M Gospod, usmili se.
V Gospod, usmili se.
Slava ob nedeljah in ob praznikih (razen v adventu
in postu)
V Slava Bogu na višavah in na zemlji mir
ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te,
slavimo te, molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike
slave. Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče
vsemogočni. Gospod, edinorojeni Sin,
Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje,
Sin Očetov. Ti odjemlješ grehe sveta, usmili
se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi
našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi,
usmili se nas. Zakaj edino ti si Sveti, edino
ti Gospod, edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s
Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta. Amen.
Glavna prošnja
M Molimo. ... ki živiš in kraljuješ vekomaj.
V Amen.

BESEDNO BOGOSLUŽJE
BERILO (Bralec bere 1. ali 2. berilo in zaključi)
B Božja beseda.
V Bogu hvala.
Psalm (vsi ponavljamo odpev)
ALELUJA (razen v postu) z vrstico ali drugi spev
EVANGELIJ
M Gospod z vami.
V In s tvojim duhom.
M Iz svetega evangelija po ...
V Slava tebi, Gospod.
M (po prebranem odlomku iz evangelija)
Kristusov evangelij.
V Hvala tebi, Kristus.
PRIDIGA ob nedeljah in slovesnih praznikih
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VERA ob nedeljah in slovesnih praznikih
		 (nicejsko-carigrajska veroizpoved)
V Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in
nevidnih stvari.
In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega; ki je iz Očeta
rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč
od luči, pravi Bog od pravega Boga; rojen,
ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po
njem vse ustvarjeno; ki je zaradi nas ljudi in
zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se
je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device
in postal človek. Bil je tudi križan za nas,
pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob
položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po
pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na
desnici Očetovi. In bo spet prišel v slavi, sodit
žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo
konca.
In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki
izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z Očetom in Sinom
molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih.
In v eno, sveto, katoliško in apostolsko
Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje
grehov. In pričakujem vstajenje mrtvih in
življenje v prihodnjem veku. Amen.
ali (apostolska vera, zlasti v adventu in postnem
času)
V 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 in 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.

Prošnje vernikov
B/M (v imenu vseh napove prošnjo, zahvalo ... )
V Prosimo te, usliši nas (ali drugi vzklik).

EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE
DAROVANJE
M (kruh) Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po
tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga
prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok,
naj nam postane kruh življenja.
V Bogu čast in hvala vekomaj.
M (vino) Hvaljen Bog, Gospod vesolja Po
tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga
prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj
nam postane duhovna pijača.
V Bogu čast in hvala vekomaj.
M Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni
Oče, sprejme mojo in vašo daritev.
V Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok,
v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor
tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.
Prošnja nad darovi
M ... ki živiš in kraljuješ vekomaj.
V Amen.
EVHARISTIČNA MOLITEV
M Gospod z vami.
V In s tvojim duhom.
M Kvišku srca.
V Imamo jih pri Gospodu.
M Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
V Spodobi se in pravično je.
(Hvalospev)
V Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega
stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v
imenu Gospodovem. Hozana na višavah.
M besede postavitve in posvetitev: ... Zato posveti,
prosimo, po svojem Duhu te darove, da nam postanejo
telo + in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se
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