30. september
Sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
Slovesni praznik v koprski škofiji - glavni zavetnik škofije
Sveti Hieronim je bil rojen okrog leta 345 (verjetno 347) v mestu Stridon, ki je ležalo
na Krasu, na tromeji treh tedanjih pokrajin. Je eden izmed štirih velikih krščanskih
učiteljev Zahoda. Bil je pomočnik papeža Damaza in je znan po prevajanju in
razlaganju Svetega pisma v latinščino. Umrl je v Betlehemu 30. septembra leta 420.

Vstopni spev Joz 1,8

Knjigo Božje postave premišljuj noč in dan,
da natančno storiš vse, kar je pisano v njej.
Tako boš v življenju varno hodil in boš moder mož.
Slava.
Glavna prošnja

Gospod Bog,
svetemu duhovniku Hieronimu
si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma.
Naj se tvoje ljudstvo obilno hrani s tvojo besedo
in v njej najde vir življenja.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Vera
Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
po zgledu svetega Hieronima
smo premišljevali tvojo besedo.
Naj sedaj zares pripravljeni pristopimo
k evharistični daritvi.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo,
in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo.
Svojo Cerkev razveseljuješ s praznikom svetega Hieronima.
Z zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem,
z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ
in na njegovo priprošnjo nas varuješ.
Zato ti z vso množico angelov in svetnikov
pojemo hvalnico in nenehno kličemo:
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.
Obhajilni spev (prim. Jer 15,16)

Slišal sem tvojo besedo, Gospod, in se hranil z njo.
Tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca,
kajti po tvoji dobroti, Gospod Bog, sem v tvoji službi.
Prošnja po obhajilu

Bog, naš Oče,
obhajilo na god svetega Hieronima naj nas spodbudi,
da bomo v premišljevanju Svetega pisma
spoznali pravo pot
in po njej zvesto hodili v večno življenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

