ŽALOSTNA MATI BOŽJA
BERILO: Iz pokorščine izvira življenje
Heb 5,7-9

Berilo iz pisma Hebrejcem.
Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji
daroval prošnje in molitve
s silnimi klici in solzami Bogu,
ki ga je mogel oteti smrti,
in bil je uslišan zaradi bogovdanosti.
Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je trpel,
učil pokorščine.
Ko je dosegel popolnost,
je postal za vse, ki so mu poslušni,
začetnik večnega zveličanja.
To je Božja beseda.
SPEV Z ODPEVOM
Ps 30,2-3a.4.5-6.15-16
Odpev:

Gospod, reši me v svoji milosrčnosti!

K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen vekomaj;
v svoji pravičnosti me osvobodi,
nagni k meni svoje uho! Odpev.
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal.
Izvlekel me boš iz nastavljene zanke,
kajti ti si moje zavetje. Odpev.

V tvoje roke izročam svojega duha;
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz pa zaupam v tebe, Gospod;
pravim:»Ti si moj Bog. « Odpev.
V tvoji roki je moja usoda;
otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjalcev«.
Kako velika je tvoja dobrota, Gospod,
ki si jo prihranil tistim, ki se te boje. Odpev.
Lahko beremo ali pojemo tudi pesem slednico:

Mati žalostna je stala,
zraven križa se jokala,
ko na njem je visel Sin.
V grenko žalost zatopljena
je nje duša prebodena
z mečem silnih bolečin
.
O, kaj žalosti prestati
morala je sveta Mati,
k'tere Sin je rešil svet
.
V žalosti vzdihuje bleda,
ko v trepetu Sina gleda,
kaj trpi na les razpet.
Komu potok solz ne lije,
ko bridkosti zre Marije,
grenke nad morja bridkost?
Kdo prisrčno ne žaluje,
ko to Mater premišljuje,
njenih boli velikost?

Vidi Jezusa trpeti,
grehe ljudstva nase vzeti,
šibam vdati se voljno.
.
V Sina le pogled upira,
ko ves zapuščen umira
k smrti nagne že glavo.
Mati, vir ljubezni prave,
naj občutim te težave
in s teboj žalujem zdaj.
Daj, da bo srce se vnelo
in za Jezusa gorelo
mi v ljubezni vekomaj.
.
Sveta Mati, to te prosim:
rane Kristusa naj nosim,
vtisni v moje jih srce.
Sinu tvojemu so rane
v odrešenje moje dane,
tudi mene naj bole.
Naj s teboj sedaj žalujem,
Križanega objokujem,
ko v dolini solz živim.
S tabo poleg križa stati,
s tabo združen žalovati
v bridkem joku hrepenim.
Prosim, hvaljena Devica,
ti mi bodi tolažnica,
daj mi delež bolečin.
Daj mi, da bom vse življenje

rad premišljal to trpljenje,
ko je umiral Božji Sin.
Mene križ naj obtežuje,
mene s tugo napolnjuje
sveta kri njegovih ran.
Ti pa varuj, Mati ljuba,
da moj del ne bo poguba,
kadar pride sodni dan.
Kristus, ko bo treba umreti,
daj po Materi presveti,
da skušnjave zmagal bom.
Ko pa smrt telo mi vzame,
dušo mojo naj objame
večne slave rajski dom.
ALELUJA

Aleluja. Srečna je Devica Marija, ki je pod Gospodovim križem
brez smrti zaslužila palmo mučeništva. Aleluja.
EVANGELIJ: Mati pod sinovim križem
Jn 19,25-27

Iz svetega evangelija po Janezu.
Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati
in sestra njegove matere, Marija Klopajeva
in Marija Magdalena.
Jezus se ozre na mater
in na zraven stoječega učenca, ki ga je ljubil,
ter reče materi:
»Žena, glej, tvoj sin!«

Potem reče učencu:
»Glej, tvoja mati!«
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.
Poslušali smo Kristusov evangelij.
Ali:
EVANGELIJ: Tvojo dušo bo presunil meč bolečin
Lk 2,33-35

Iz svetega evangelija po Luku.
Jezusov oče in njegova mati sta se čudila temu,
kar se je o njem govorilo.
Simeon jih je blagoslovil
in rekel Mariji, njegovi materi:
»Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo,
in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo misli iz mnogih src.«
Poslušali smo Kristusov evangelij.

