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Škofovsko posvečenje 
30. 5. 2021 - Gornji Grad

Škofje in duhovniki se zberejo in pripravijo v župnijskih prostorih, od koder 
v procesiji krenejo v cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Imenovanega škofa 
spremljata duhovnika p. Roblek in slovenjgraški župnik Simon Potnik.
Glavni posvečevalec je apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie Spei-
ch. Soposvečevalca sta Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof in nadškof 
Martin Kmetec, nadškof v Izmirju.

uvodno bogoslužje 

Vstopna pesem: Glejte, veliki duhovnik (G. Zafošnik)

Kajenje oltarja (apostolski nuncij v spremstvu diakonov).

Apostolski nuncij:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Apostolski nuncij:
Mir z vami.

Vsi: In s tvojim duhom.

Po pozdravu pristopi škofijski upravitelj Rok Metličar k ambonu in pozdravi 
vse navzoče. 

Apostolski nuncij povabi h kesanju:
Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, 
da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

Po kratki tišini nadaljuje:
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vsi: vsemogočnemu bogu in vam, bratje in sestre, priznam, 
da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega 
opustil in slabega storil. 
žal mi je, zelo mi je žal. 
Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in 
tudi vas, prosite zame boga, nebeškega očeta.

Apostolski nuncij:
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas 
privedi v večno življenje.

vsi: Amen.

vsi: gospod, usmili se (M. Tomc)

solista: slava bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.

Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, 
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. 

Vsi: slava bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni. 
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, 
Gospod Bog Jagnje Božje, Sin Očetov. 

Vsi: slava bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.  
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. 
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. 

Vsi: slava bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod, edino ti Najvišji,  
Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta.

Vsi: slava bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
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Apostolski nuncij:
Oremus. (Molimo.)

(Bog, naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, Besedo resnice, in 
Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrivnost 
svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavi-
li veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga. Po 
našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.)

vsi: Amen.

besedno bogoslužje

Prvo berilo: Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji
5 Mz 4,32 34.39 40

 Berilo iz pete Mojzesove knjige.

 Mojzes je govoril ljudstvu in rekel:
32 »Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj,
 od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji,
 in od enega do drugega konca neba,
 ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega,
 ali se je kdaj slišalo kaj takega!
33 Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga,
 govorečega iz sredine ognja, kakor si slišal ti, in ostalo živo?
34 Ali pa je kateri bog skušal priti
 in si vzeti narod iz srede kakega drugega naroda
 s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem,
 z močno roko, z iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami,
 kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog,
 pred vašimi očmi v Egiptu?
39 Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: 
 Gospod je Bog
 zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni!
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40 Izpolnjuj njegove zakóne in zapovedi, 
 ki ti jih danes zapovedujem,
 da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom
 in da si podaljšaš dneve v deželi,
 ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, za vse dni!«

Poslušali smo Božjo besedo. — bogu hvala.

Spev z odpevom 
Ps 33,4 6.9.18 20.22 (R 12a)

Odpev: blagor narodu, ki ima boga za gospoda.

& b 44 jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
Bla gor na ro du, ki i

œ œ œ Jœ
jœ

ma Bo ga za Go

˙ ˙
spo da.- - - - - --

Psalm
K. Jager

©

Score

Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda

 4 Gospodova beseda je prava,
  vse njegovo delo je v zvestôbi;
 5 ljubi pravičnost in pravico,
  zemlja je polna Gospodove dobrote. Odpev.

 6 Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
  z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
 9 Zakaj dejal je in je nastalo,
  ukazal je in je zaživelo. Odpev.

 18 Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
  vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto.
 19 Gospod rešuje smrti njihovo dušo
  in jih preživlja v lakoti. Odpev.

 20 Naša duša pričakuje Gospoda,
  on je naša pomoč in naša obramba.
 22 Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
  saj zaupamo vate. Odpev.
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Drugo berilo: Prejeli smo duha posinovljenja
Rim 8,14 17

 Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.

 Bratje in sestre,
14 vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.
15 Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah,
 ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo:
 »Aba, Oče!«
16 Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.
17 In če smo otroci, smo tudi dediči:
 dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom,
 če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.

Božja beseda. — bogu hvala.

Aleluja      Raz 1,8

 Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
 Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.
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Evangelij: Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
Mt 28,16 20

‡ Iz svetega evangelija po Mateju.

16 Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro,
 kamor jim je bil Jezus naróčil.
17 Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,
 nekateri pa so dvomili.
18 Jezus je pristopil in jim spregovóril:
 »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.
19 Pojdite torej in poučujte vse narode.
 Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
20 in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!
 In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

 Kristusov evangelij. — Hvala tebi, Kristus.

Diakon po prebranem evangeliju evangeljsko knjigo položi nazaj na oltar.

obred posvečenja

Apostolski nuncij in soposvečevalca (z mitro na glavi) gredo pred oltar k 
sedežem. Tam se usedejo. Ob vznožju oltarja stojijo izbrani kandidat in oba 
spremljevalca.

Vsi:

1. s skupno pesmijo prosimo
in zaupno vsi molimo:
pridi, pridi, sveti duh,
pridi, pridi, sveti duh!

2. daj nam prvi dar modrosti,
pot naj kaže nam kreposti:

pridi, pridi, sveti duh,
pridi, pridi, sveti duh!

3. Z umnostjo razum obsevaj
in za dobro nas ogrevaj.
pridi, pridi, sveti duh,
pridi, pridi, sveti duh!
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predsTaviTev iZbranega

Spremljevalec Potnik:
reverendíssime pater, 
póstulat ecclésia Celeiénsis, ut 
presbýterum Maksimiliánum ad 
ónus episcopátus órdines.

Rok Metličar:
prečastiti oče, 
Celjska Cerkev želi, 
da posvetite duhovnika 
Maksimilijana za breme 
škofovstva.

Apostolski nuncij:
Habetis mandatum 
apostolicum?

Rok Metličar:
imate papeževo pismo?

Spremljevalec:
Habémus.

Rok Metličar:
imamo.

Apostolski nuncij:
legatur.

Rok Metličar:
preberite ga.

Rok Metličar prebere papeževo pismo. 

Na koncu vsi odgovorijo: bogu hvala.

HoMilija
Glavni posvečevalec nagovori navzoče. Prevod pridige bo prebral Miran 
Špelič. Vsi sede poslušajo.

spraševanje iZbranega

Apostolski nuncij:
Antíqua sanctórum Patrum in-
stitútio prǽcipit, ut, qui Epísco-
pus ordinándus est, coram 
pópulo interrogétur de propósi-
to fídei servándæ et múneris 
exsequéndi.

Razlagalec prevaja:
po starem običaju svetih 
očetov je določeno, da je treba 
tistega, ki naj bo posvečen za 
škofa, vpričo ljudstva vprašati, 
ali ima trdno voljo ohranjati 
vero in opravljati svojo službo.
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Vis ergo, frater caríssime, 
munus nobis ab Apóstolis crédi-
tum et tibi per impositiónem 
mánuum nostrárum tradéndum 
cum grátia Spíritus Sancti usque 
ad mortem explére?

predragi brat, ali hočeš z mi-
lostjo svetega duha službo, ki 
so jo nam zaupali apostoli in 
jo bomo s polaganjem rok tebi 
izročili, opravljati do smrti?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.

Apostolski nuncij
Vis Evangélium Christi fidéliter 
et indesinénter prædicáre?

Rrazlagalec prevaja:
ali hočeš Kristusov evangelij 
zvesto in neprenehoma 
oznanjati?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.

Apostolski nuncij
Vis depósitum fídei, 
secúndum traditiónem inde ab 
Apóstolis in Ecclésia semper 
et ubíque servátam, purum et 
íntegrum custodíre?

Razlagalec prevaja:
ali hočeš vero, ki jo je Cerkev 
prejela od apostolov
in jo vedno in povsod varuje,
čisto in v celoti ohraniti?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.

apostolski nuncij:
Vis corpus Christi, Ecclésiam 
eius, ædificáre et in eius unitáte 
cum Ordine Episcopórum, sub 
auctoritáte successóris beáti 
Petri Apóstoli, permanére?

razlagalec prevaja:
ali hočeš graditi Kristusovo 
Cerkev, njegovo telo, in ostati 
v njeni edinosti skupaj z vsemi 
škofi pod vodstvom naslednika 
svetega apostola petra?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.
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apostolski nuncij
Vis beáti Petri Apóstoli 
successóri oboediéntiam 
fidéliter exhibére?

razlagalec prevaja:
ali hočeš biti zvesto poslušen
nasledniku svetega apostola 
petra?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.

apostolski nuncij
Vis plebem Dei sanctam, cum 
comminístris tuis presbýteris et
diáconis, ut pius pater, fovére et 
in viam salútis dirígere?

razlagalec prevaja:
ali hočeš skupaj s svojimi 
soslužabniki duhovniki in dia-
koni kot dober oče varovati in 
voditi božje ljudstvo po poti 
zveličanja?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.

apostolski nuncij
Vis paupéribus et peregrínis 
omnibúsque indigéntibus prop-
ter nomen Dómini affábilem et 
misericórdem te præbére?

razlagalec prevaja:
ali hočeš biti zaradi gospoda
blag in usmiljen do revežev in 
brezdomcev ter do vseh, ki so v 
potrebi?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.

apostolski nuncij
Vis oves errántes ut bonus pas-
tor requírere 
et ovíli domínico aggregáre?

razlagalec prevaja:
ali hočeš kot dober pastir 
iskati izgubljene ovce
in jih zbirati v gospodovo 
čredo?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem.
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apostolski nuncij
Vis Deum omnipoténtem pro 
pópulo sancto indesinénter 
oráre et sine reprehensióne 
summi sacerdótii munus ex-
plére?

razlagalec:
ali hočeš vsemogočnega boga
neprenehoma prositi za sveto 
ljudstvo in brez graje opravljati 
službo velikega duhovnika?

Maksimilijan Matjaž:
Hočem, z božjo pomočjo.

apostolski nuncij
Qui coepit in te opus bonum, 
Deus, ipse perfíciat. 

razlagalec:
bog, ki je v tebi dobro delo 
začel, naj ga tudi dopolni.

povabilo K MoliTvi
Razlagalec povabi:
Sedaj bomo peli litanije in se priporočili vsem svetnikom, med njimi tudi 
svetemu Maksimilijanu Celjskemu, škofovemu krstnemu zavetniku in soza-
vetniku celjske škofije. Med litanijami bo izbrani kandidat ležal pred oltar-
jem, vsi ostali stojimo.

Glavni posvečevalec (stoje, brez mitre, s sklenjenimi rokami) pravi:

Apostolski nuncij
Orémus, dilectíssimi nobis,
ut huic elécto,
utilitéti Ecclésiæ próvidens,
benígnitas omnipotíntis Dei
grátiæ suæ tríbuat largitátem.

razlagalec prevaja:
predragi bratje in sestre, pros-
imo vsemogočnega boga, naj v 
svoji dobroti, s katero skrbi za 
blagor Cerkve, temu izbranemu 
podeli polnost svoje milosti.

liTanije vseH sveTniKov
Litanije pojeta dva duhovnika pri ambonu.

Gospod,  usmi - li  se.   Kri-stus,  usmi - li  se.   Gospod, usmi - li  se.
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Sve-ta  Božja  Ma-ti  Ma - rí  -  ja,
Sveti Mihael,
Sveti Božji angeli
Sveti Janez Krstnik,*
Sveti Jožef,
Sveti Peter in Pavel,
Sveti Andrej,*
Sveti Janez,
Sveta Marija Magdalena,
Sveti Štefan,
Sveti Ignacij Antiohijski,
Sveti Lovrenc,
Sveti Viktorin Ptujski,
Sveti Maksimílijan Celjski,
Sveti Máksim Emonski,
Sveti Nazárij Koprski,
Sveti Mohor in Fortunat,
Sveti Maksimilijan Kolbe,
Sveta Perpetua in Felicita,
Sveta Neža,
Sveti Gregor,
Sveti Avguštin,*
Sveti Atanazij,
Sveti Bazilij,
Sveti Martin,*
Sveti Benedikt,*
Sveti Ciril in Metod,* 
Sveti Frančišek in Dominik,
Sveti Frančišek Ksaverij,
Sveti Janez Vianej,*
Sveti Janez Pavel drugi,
Sveta Katarina Sienska,
Sveta Terezija deteta Jezusa,
Sveta Ema,
Blaženi Anton Martin Slomšek,
Blaženi Alojzij Grozdè,*
Blažene Krizina, Antonija 
    in sestre mučenke iz Drine,
Vsi Božji svetniki in svetnice,

pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-te  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-ta  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-ta  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-ta  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-ta  za  nas.
prosi-ta  za  nas.

pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-te  za  nas.

prosi-te  za  nas.
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Blaženi Anton Martin Slóm-šek,
Blaženi Alojzij Grozdè,*
Blažene Krizina, Antonija 
    in sestre mučenke iz Drine,
Vsi Božji svetniki in svetnice,

pro-si  za  nas.
pro-si  za  nas.

prosi-te  za  nas.

prosi-te  za  nas.

V svo-jem  u  smi-lje-nju,
Vsega hudega,**
Vsega greha,**
Večne smrti,**
Po svojem učlovečenju,
Po svoji smrti in svojem vstajenju,
Po prihodu Svetega Duha,

re - ši nas, o Go-spod.
re - ši nas, o Go-spod.
re - ši nas, o Go-spod.
re - ši nas, o Go-spod.
re - ši nas, o Go-spod.
re - ši nas, o Go-spod.
re - ši nas, o Go-spod.

Mi, gre-šni-ki, pro-si-mo te, u-sli-ši nas.

Vodi  in  ohrani  svojo sve-to  Cer-kev,
Papeža in vse cerkvene služabnike ohrani v sveti veri,
Blagoslovi tega izbranega,
Blagoslovi in posveti tega izbranega,
Blagoslovi, posveti in prevzemi tega izbranega,
Pošlji delavce na svojo žetev,
Podari vsem narodom mir in pravo sožiteje,
Podeli vsem trpečim svoje usmiljenje,
Utrdi in ohrani nas v svoji sveti službi,
Jezus, Sin živega Boga,

pro-si-mo te, u-sli-ši nas.
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Kri-stus,  sli - ši  nas.    Kri-stus,  u-sli - ši  nas.

Apostolski nuncij:
Propitiáre, Domine, 
supplicatiónibus nóstris, 
et inclináto super hunc fámulum 
tuum cornu grátiæ sacerdotális,
benedictiónis tuæ 
in eum effúnde virtútem.
Per Christum 
Dóminum nostrum.

Razlagalec prevaja:
gospod, usliši naše prošnje
in izlij na tega svojega 
služabnika polnost duhovniške 
milosti in moč svojega 
blagoslova. po Kristusu, 
našem gospodu.

Vsi: Amen. 

polaganje roK in posveTilna MoliTev
Izbrani poklekne na stopnico. Glavni posvečevalec s soposvečevalcema 
pristopi k izbranemu in mu v sveti tihoti (z mitro na glavi) položi roke na 
glavo. Za njim na-redijo prav tako tudi drugi škofje.

Glavni posvečevalec položi izbranemu na glavo odprto evangeljsko knjigo. 
Diakona izbranega, držita evangeljsko knjigo nad njegovo glavo do konca 
posvetilne molitve.

Apostolski nuncij:
(Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe,
ki prebivaš na višavah in gledaš na vse, kar je nizko,
ter poznaš vse, preden se rodi,
ti si uredil Cerkev z besedo svoje milosti;
ti si od začetka v Abrahamu izvolil rod pravičnih;
postavil si voditelje in duhovnike;
svojega svetišča nisi pustil brez služabnikov;
že od vekomaj si hotel, naj te slavijo tisti, ki si jih izbral.
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Naslednji del molitve molijo s sklenjenimi rokami vsi škofje posvečevalci:

Izlij sedaj na tega izbranega svojo moč,
tistega Svetega Duha,
ki si ga dal svojemu ljubljenemu Sinu Jezusu Kristusu.
Ta ga je podaril apostolom,
ki so tebi v neminljivo slavo in čast
po vseh krajih ustanovili Cerkev kot tvoje svetišče.

Apostolski nuncij:
(Daj, Oče, ki poznaš naša srca,
naj ta tvoj služabnik, ki si ga izbral za škofovsko službo,
pase tvojo sveto čredo;
naj bo tvoj veliki duhovnik brez graje in ti služi noč in dan;
naj si neprenehoma prizadeva, da nam boš naklonjen,
in naj ti prinaša darove tvoje svete Cerkve.
Kot veliki duhovnik naj ima v moči Svetega Duha oblast odpuščati 
grehe, kakor si ti naročil. Po tvoji volji naj razdeljuje službe in naj 
vsako vez razvezuje s tisto oblastjo, ki so jo dal apostolom.
Naj ti bo všeč zaradi krotkosti in čistega srca, da se ti bo daroval v 
prijeten dar po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po njem je tebi s Svetim 
Duhom v sveti Cerkvi slava in oblast in čast zdaj in vekomaj.)

Vsi: Amen.
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MaZiljenje glave,  
iZročiTev evangelija in  

ZnaMenj šKofovsTva 

Vsi sedejo. Asistenca prinese prtičke in sveto krizmo.

Apostolski nuncij:
Deus, qui summi Christi 
sacerdótii partícipem te effécit,
ipse te mýsticæ delibutiónis 
liquóre perfúndat,
et spirituális benedictiónis 
ubertáte fecúndet.

Razlagalec prevaja:
bog te je napravil deležnega
Kristusovega velikega 
duhovništva; naj izlije nate olje 
duhovnega maziljenja,
in z obilnim blagoslovom da 
rodovitnost tvojemu delovanju.

Nato si glavni posvečevalec umije roke.

Diakon pa prinese evangeljsko knjigo.
Glavni posvečevalec izroči posvečenemu evangeljsko knjigo in pravi:

Apostolski nuncij:
Accipe Evangélium
et verbum Dei prǽdica
in omni patiéntia et doctrína.

Razlagalec prevaja:
sprejmi evangelij
in oznanjuj božjo besedo z 
vsem potrpljenjem in učenjem.

Glavnega posvečevalca nadene novoposvečenemu prstan na prstanec 
desne roke in pravi:

Apostolski nuncij:
Accipe ánulum, fídei 
signáculum: et sponsam Dei, 
sanctam Ecclésiam, intemeráta 
fide ornátus, illibáte custódi.

Razlagalec prevaja:
sprejmi prstan, pečat zvestobe,
in v neomajni zvestobi varuj 
božjo nevesto sveto Cerkev.
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Glavni posvečevalec dene posvečenemu na glavo mitro in pravi:

Apostolski nuncij:
Accipe mitram, et claréscat in te 
splendor sanctitátis, 
ut, cum apparúerit princeps 
pastórum, immarcescíbilem 
glóriæ corónam 
percípere mereáris.

Razlagalec prevaja:
sprejmi mitro in v tebi naj 
zasije luč svetosti, 
da boš, ko se prikaže 
véliki pastir, 
vreden prejeti 
nevenljiv venec slave.

Glavni posvečevalec izroči novemu škofu pastirsko palico:

Apostolski nuncij:
Accipe báculum,
pastorális múneris signum, 
et atténde univérso gregi, 
in quo te Spíritus Sanctus 
pósuit Epíscopum 
régere Ecclésiam Dei.

Razlagalec prevaja:
sprejmi palico, 
znamenje pastirske službe, 
in skrbi za celotno čredo, 
v kateri te je sveti duh 
postavil, da kot škof 
vodiš božjo Cerkev.

Posvečeni škof nato odloži palico in sprejme poljub miru od glavnega 
posvečevalca in ostalih škofov. Medtem pojemo psalm:

Odpev: oče, poveličaj svoje ime.

& b 42 œ œ
O če,

jœ jœ jœ jœ
po ve li čaj

Jœ
jœ œ

svo je ime,

jœ Jœ œ
a le lu

˙
ja.- - - - - - --

Oče, poveličaj svoje ime

©

Score

Pojte Gospodu novo pesem, *
 pojte Gospodu vse dežele. 
pojte gospodu, njegovo ime slavite, *
 dan na dan oznanjujte, da nas je rešil. Odpev.

Pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu, *
 med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih. 
velik je gospod in nad vse hvale vreden, *
 v svetem strahu mu je treba služiti. Odpev.

Vsa druga božanstva so prazni maliki, *
 naš Bog pa je ustvaril nebo in zemljo. 
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njegov obraz odseva veličastvo in dostojanstvo, *
 moč in sijaj napolnjujeta njegovo svetišče. Odpev.
Pojte slavo Gospodu, vsi narodi, *
 priznajte čast in slavo njegovemu imenu. 
prinesite darove in stopite v njegove dvore, *
 častite ga z vso slovesnostjo. odpev.

Zemlja naj zadrhti pred njegovim obličjem, *
 narodi naj govorijo: »Gospod kraljuje.« 
vse vesolje nenehno vzdržuje, da ne omahne, *
 ljudstva vlada po pravici. Odpev.

veroiZpoved
Škof Maksimilijan:
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.
Vsi se poklonijo do “postal človek”

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.
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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 vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

evHarisTično bogoslužje
Strežniki pripravijo oltar. Darove kruha in vina na oltar prinese družina z 
malimi otroki.

Vsi:

1. sprejmi, bog, daritev to,
ki jo dvigamo v nebo.

vsi odrasli, vsa mladina,
vse naj tvoje bo.

2. Tebi, tebi, o gospod,
priporočamo naš rod.

blagoslovi vse domače,
varuj nas nezgod.

3. src mladostnih sončni žar
sprejmi po Mariji v dar.

vsa hotenja in stremljenja,
ti ravnaj, krmar!

Škof Maksimilijan
Molite bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo 
in vašo daritev.
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Vsi:
naj sprejme gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast 
svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Škof Maksimilijan:
Gospod, naš Bog, prosimo te,
s svojo Božjo močjo posveti te darove našega dela.
Z njimi spremeni tudi nas v neminljivo daritev.
Po Kristusu, našem Gospodu. — Amen.

Škof Maksimilijan: Gospod z vami.
Vsi: In s tvojim duhom.

Škof Maksimilijan: Kvišku srca.
vsi: imamo jih pri gospodu.

Škof Maksimilijan: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
vsi: spodobi se in pravično je.

Škof Maksimilijan:
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, 
da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.

Ti si z Edinorojenim Sinom in Svetim Duhom en Bog, en Gospod:
ne v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene božje narave.
Kar po tvojem razodetju verujemo o tvoji slavi, prav to brez razlike 
verujemo o tvojem Sinu, prav to o Svetem Duhu.
Ko slavimo tebe, pravega in večnega Boga, molimo vsako osebo
iste božje narave in enakega veličastva.
Tebe, Sveta Trojica, hvalijo angeli in nadangeli in vsi nebeški zbori
in ti ne nehajo sleherni dan vzklikati:

Vsi zapojejo:
svet, svet, svet si ti, gospod, bog vsega stvarstva.
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Škof Maksimilijan:
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo,  
ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu,  
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.  
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda 
do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. 

Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih 
in nam podaril večno življenje.

Vsi somašniki:
Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno 
posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo.  
Naj postanejo telo  +  in kri tvojega Sina, našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. 

Tisto noč, ko je bil izdan,  je vzel kruh, se ti zahvalil 
in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: 

VZemiTe iN JeJTe oD TeGa VSi.  
To Je moJe Telo, Ki Se DaJe Za VaS. 

Posvečeno hostijo pokaže ljudem, jo položi na pateno in s poklekom 
počasti.

Prav tako je po večerji vzel kelih,  se ti zahvalil in te 
počastil, 
ga dal svojim učencem in rekel: 

VZemiTe iN PiJTe iZ NJeGa VSi.  
To Je Kelih moJe KrVi NoVe iN VečNe ZaVeZe,  
Ki Se Za VaS iN Za VSe 
PreliVa V oDPuščaNJe GrehoV. 
To DelaJTe V moJ SPomiN. 

Kelih pokaže ljudem, ga postavi na korporal in poklekne.
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Škof Maksimilijan zapoje: 
Skrivnost vere. 

Vsi: 
Tvojo smrt oznanjamo gospod, 
in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. 

Vsi somašniki:
usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvo-
jega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa 
tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo 
to živo in sveto daritev. 

ozri se na daritev svoje Cerkve in glej v njej Jagnje, ki ti je bilo 
darovano v spravo. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo 
eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim tele-
som in njegovo krvjo. 

Apostolski nuncij:
(On naj nas spopolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti 
dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci (s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo.)

Upokojeni škof Lipovšek:
Prosimo, Gospod, naš Bog, naj bo ta spravna daritev 
vsemu svetu v mir in zveličanje.

Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:  
svojega služabnika našega papeža Frančiška,
našega škofa Maksimilijana, ki je bil danes posvečen 
za pastirja Celjske Cerkve, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge 
služabnike Cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. 
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Poslušaj, dobri Oče, 
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, 
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. 
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre 
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta. 
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo 
po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 
po katerem deliš svetu vse dobrine.

vsi somašniki:
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Vsi: Amen.
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obHajilni obred
Upokojeni škof Lipovšek uvede v molitev očenaš.

Vsi zapojejo:
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.

Škof Maksimilijan: 
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Vsi: 
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Škof Matjaž:
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel:
Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve.
Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti,
da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Vsi: Amen.

Škof Maksimilijan razprostre in sklene roke ter zapoje:
Gospodov mir bodi vedno z vami.

Vsi: In s tvojim duhom.
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Nadškof Kmetec povabi k pozdravu miru:

Vsi zapojejo: 
jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta 

Škof Maksimilijan:
Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.

Vsi:
gospod, nisem vreden, da prideš k meni,
ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Škof Maksimilijan:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

obHajilo
solo: Panis Angelicus - C. Frank

Vsi:
1. Molim te ponižno skriti bog nebes,
    ki v podobi kruha, tajno bivaš res. 
    glej srce ti svoje čisto izročim,
    saj pri misli nate v te se ves vtopim.

2. Moti se na tebi tip, okus, oko,
    a kar v veri slišim, verujem trdno. 
    vse je res, karkoli božji sin uči,
    in resnice od njegove večje  ni. 

3. skrit si bil na križu kakor bog samo, 
    tu še kot človeka te ne zre oko; 
    vendar bog in človek tukaj si navzoč, 
    prosim kar je prosil ropar zdihujoč.
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4. Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj, 
    vendar da  si bog moj, te spoznam sedaj.
    vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, 
    upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.

5. o spomin,  ki kažeš smrt gospodovo,
    živi kruh, življenje daješ milostno:
    naj živim od tebe, milostno mi daj 
    in sladkost naj tvojo čutim vekomaj.

6. daj krvi mi svoje, jezus pelikan, 
    usmiljen me očisti mojih grehov ran;
    saj premore ena sama kapljica
    zemljo vso oprati grehov madeža.

7. jezus, ki te gledam skritega sedaj,
    želje  hrepeneče mi izpolni kdaj:
    v raju mi odgrni mili svoj obraz, 
    srečen naj te gledam v slavi večni čas. amen

prošnja po obHajilu
Škof Maksimilijan:
Molimo.

Nebeški oče, Cerkev vedno hraniš in utrjuješ s svetimi zakramenti. 
Okrepčali smo se pri tvoji Božji mizi, naj živimo iz tvoje ljubezni 
in postanemo vsej človeški družini oživljajoči kvas in sodelavci 
odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu.

Vsi: Amen.
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sKlepni obred
ZaHvalna peseM  

in blagoslavljanje šKofa po CerKvi

Škof Maksimilijan intonira: Tebe Boga hvalimo.

vsi nadaljujemo:
1. Hvala večnemu bogu! vse stvari ga zdaj molite!
    stvarniku, dobrotniku, večno slavo zadonite! 
    Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo.

2. sveti, sveti, sveti bog! vse je polno tvoje slave.
    Tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
    vsi svetniki te časte, vsi pravični te slave.

3. Hvaljen Troedini bog, oče, sin in duh presveti!
    iz pregrehe vseh nadlog hotel si naš rod oteti.
    jezus, naš odrešenik, v smrti milostni sodnik!

Med pesmijo gre škof Maksimilijan in gre v spremstvu posvečevalcev po 
cerkvi in blagoslavlja ljudstvo.

Škof Maksimilijan: Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom.
Vsi: Hvalimo in poveličujmo ga vekomaj.
Škof Maksimilijan:  Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.
Vsi: in hvale vreden / in slaven / in poveličevan vekomaj.
Škof Maksimilijan:  Gospod, usliši mojo molitev.
Vsi: in moj klic naj pride k tebi.
Škof Maksimilijan:  Gospod z vami.
Vsi: In s tvojim duhom.

Škof Maksimilijan:
Molimo. O Bog, tvoje usmiljenje je neizmerno 
in zaklad tvoje dobrote je neskončen. 
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Zahvaljujemo se tvojemu dobrotljivemu veličastvu 
in s prošnjami prihajamo pred tvoje usmiljenje. 
Ostani z nami, Gospod, ki nam naklanjaš, 
kar te prosimo, in nas usposobi 
za prejemanje tvojih darov, ki nam jih obljubljaš. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen.

poZdravi
 - V imenu duhovnikov ga pozdravi g. Urban Lesjak, župnik župnije Vitanje.
 - V imenu vernega ljudstva celjske škofije in Slovenskega bibličnega 
gibanja ga. Marika Mikolič.
 - V imenu civilnih oblasti ga pozdravi g. Bojan Šrot, župan Mestne občine 
Celje.

NAGOVOR
Nagovor novoposvečenega škofa Maksimilijana.

sKlepni blagoslov
Diakon povabi
Pripravite srca za blagoslov.

Škof Maksimilijan:
Gospod z vami. — In s tvojim duhom.

O Bog, ki usmiljeno skrbiš za vse svoje ljudstvo 
in ga z ljubeznijo vodiš,
podeli Duha modrosti tem, ki si jim zaupal vodstvo,
da bo duhovni napredek črede 
v večno veselje pastirjev. — Amen.

S svojo vsemogočno oblastjo določaš število naših dni 
in mero našega časa;
milostno poglej na našo ponižno službo 
in daj našim časom obilje svojega miru. —  Amen.
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S svojo milostjo si tudi mene obdaril 
in me povzdignil na stopnjo škofovstva;
naj ti ugaja opravljanje moje službe;
vôdi srca vernikov 
in njihovega vodníka k tisti ljubezni, 
da bo čreda vedno poslušala pastirja
in bo pastir vedno skrbel zanjo. — Amen.

Škof vzame pastoral in nadaljuje: 
Tudi vas vse, ki ste tukaj zbrani, 
naj blagoslovi vsemogočni Bog, 
Oče + in Sin + in Sveti + Duh. —  Amen.

Diakon: 
Pojdite v miru. — bogu hvala. 

Vsi:
1. Marija, skoz’ življenje voditi srečno znaš,
    ti pelji skoz’ trpljenje življenja čolnič naš.
    Ti krmi ga v valovih,
    ti brani ga v vetrovih,
    Marija, Marija, hiti na pomoč!

2. siroto zapuščeno tu revščina teži,
    tam dušo zadolženo pekoča vest mori.
    bolnik tu omedljuje,
    glej, k tebi vse vzdihuje,
    Marija, Marija, hiti na pomoč!

3. poslušaj naše klice, izprosi nam modrost,
    da iščemo pravice, skrbimo za svetost.
    da bi boga ljubili
    in tebe prav častili,
    Marija, Marija, hiti na pomoč!
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Razodel sem jim tvoje ime 
in jim ga bom razodeval, 
da bo ljubezen, s katero  

si me ljubil, v njih  
in bom jaz v njih. 

Jn 17,26


