DAROVANJE DEVICE MARIJE
BERILO: Sionska hči, raduj se mojega prihoda
Zah 2,14-17

Berilo iz knjige preroka Zaharija.
Raduj se in bodi vesela, sionska hči!
Glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori
Gospod.
Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan
in bodo postali del njegovega ljudstva;
v tvoji sredi bodo prebivali in spoznala boš,
da me je Gospod nad vojskami poslal k tebi.
Gospod bo vzel Juda v svojo last,
kot svojo dediščino v sveti deželi,
in zopet si bo izbral Jeruzalem.
Pred Gospodom naj umolkne vsak človek,
kajti vstal je in prihaja iz svojega svetega templja.
To je Božja beseda.
SPEV Z ODPEVOM
Ps 44,11-12.14-15.16-17
Odpev: Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.
Ali: Glejte, ženin gre, pojdite naproti Kristusu,

Gospodu!

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod, njemu se pokloni! Odpev.
Vsa krasna vstopa kraljeva hči,
zlate tkanine so njena obleka.
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju,

za njo vodijo k tebi device, njene družice. Odpev.
Spremljajo jih z veseljem in radovanjem,
stopajo v kraljevo palačo.
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi;
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Odpev.
ALELUJA

Prim. Lk 1,45

Aleluja. Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala,
izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja.
EVANGELIJ: Svetnik je Kristusov brat in sestra in mati
Mr 3,31-35

Iz svetega evangelija po Marku.
Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje;
ostali so zunaj in ga dali poklicati.
Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli:
»Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo.«
Odgovoril jim je: » Kdo je moja mati in kdo so moji
bratje?
In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi:
»Glejte, moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo,
ta mi je brat in sestra in mati. «
Poslušali smo Kristusov evangelij.

