
11. oktober

Sankt Johannes XXIII, pave
Fællestekster for Kirkens hyrder: en pave (s. xxx).

Dagens Bøn
Almægtige, evige Gud,
I den hellige pave Johannes 
har du ladet det levende billede af Kristus, den gode hyrde,
stråle frem for hele verden.
Forund os på hans forbøn med glæde at sprede 
fylden af den kristne kærlighed.
Ved vor Herre, Jesus Kristus din Søn, 
som lever og råder med dig i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed. 



11. oktober

Sankt Johannes XXIII, pave 
Læsninger

Fra fællestekster, for hyrder

719.9 - Ez 34,11-16
Læsning   Ez 34,11-16

Som en hyrde tager sig af sin hjord, således tager jeg mig af min hjord.

Læsning af profeten Ezekiels Bog.

Dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med 
dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om 
ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, 
hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag. Jeg vil føre dem 
ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg 
vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de 
bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde 
deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på fro-
dige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, 
siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre 
tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke 
vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.

Dette er Guds ord.

VekseLsang  Sl 23,1-3.4.5.6

+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld. +

Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst. +



Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod. +

Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus
alle mine dage. +

+ Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.

akkLamation tiL eVangeLiet  Joh 10,14

+ Halleluja, halleluja!

»Jeg er den gode hyrde,« siger Herren;
»jeg kender mine får, og mine får kender mig.« +

724.12 - Joh 21,15-17
eVangeLium  Joh 21,15-17

Vogt mine lam! Vær hyrde for mine får!

✠ Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.

Da Jesus havde åbenbaret sig for sine disciple og spist med dem, siger han 
til Simon Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre?« 
Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt 
mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes’ søn, 
elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus 
sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: 
»Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje 
gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved 
alt; du ved, at jeg har dig kær.« 

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.


