Højmesse i Vor Frue Kirke
Københavns Domkirke

Velkommen til højmesse i
Vor Frue Kirke,
Københavns Domkirke

Højmessens Liturgi:
Klokkeringning – afsluttet med 3 x 3 bedeslag
Præludium (er der barnedåb, bæres barnet ind – menigheden
står op)
Indgangsbøn

På alle helligdage fejrer vi højmesse kl. 10.00.
Dagens navn og tekstrække står angivet på opslagstavlerne
over salmebogsreolerne lige inden for indgangsdøren til kirken.
Teksterne findes bag i salmebogen.
Dagens salmenumre er opslået på tavlerne i kirkens
sideskibe.
I denne folder kan man følge domkirkens højmesse led for led.
Det er vort håb hermed at øge udbyttet af gudstjenesten for
kirkegængerne samt at gøre det lettere at tage aktivt del i de
mennighedssvar, som gudstjenesten er så rig på.

Indgangssalme
Kyrie:
Menighed:

Gloria:
Præst:
Menighed:

(DDS nr. 434)
»Ære være Gud i det højeste«

I visse dele af kirkeåret forekommer der afvigelser fra den
normale liturgi:
2.-4. Søndag i Advent og Søndag Septuagesima – Langfredag
(dog ikke Maria Bebudelsesdag) bortfalder afsnittet »Gloria«.
1. Søndag i Fasten – Langfredag (dog ikke Maria Bebudelsesdag)
bortfalder endvidere afsnittene »Indgangsbøn« og »Kyrie«.
I stedet indledes højmessen med »Litaniet«, en vekselsang
mellem menighed og præst, Salmebogen nr. 432.
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Salutation:
Præst:
Menighed:

»Herren være med jer«

Kollekt:
Præst: »Lad os alle bede...« (en af dagens kollektbønner bedes)
Menighed:

Læsning fra Det Gamle Testamente – menigheden står op
Koret synger »Halleluja«
Salme
Evt. dåb – trosbekendelsen synges – afsluttes med dåbssalme
Læsning fra Det Nye Testamente
(epistel eller lektie - menigheden står op)
Trosbekendelse: (udelades ved dåb)
Præst:
»Lad os bekende vor kristne tro!«
Menighed:
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Salme

Menighed:

Evangelium:
Præst:
»Dette hellige evangelium skriver...«
Menighed:

Præsten læser evangeliet (menigheden står op)
Prædiken
– efterfulgt af kirkebøn
Koret synger en motet
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse:
Præst: »Lad os med apostelen tilønske hinanden...« (menigheden står op)

Præst:

»Lovet være du, hellige Gud og Fader.... Lad os ved hans
kærlighed vokse i enheden med alle troende og samles med
din menighed, når du fuldender den i dit rige«

Menighed:

Præst:
Menighed:

»Fader vor...«

Salme
Nadver:
Præst:
Menighed:

Præst:
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»Opløft jeres hjerter til Herren... Derfor vil vi med hele din 		
menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle synge 		
din herligheds lovsang«

»Velsignet være han, som kommer i Herrens navn«

Præsten siger indstiftelsesordene (menigheden står op)
Menighed:

Salme under uddelingen
Bortsendelsesord
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Takkesalme
Nadverkollekt:
Præst:
»Vi takker dig, Herre vor Gud...«
Menighed:

Salutation:
Præst:
Menighed:

»Herren være med jer«

Velsignelse:
Præsten lyser den aronitiske velsignelse (menigheden står op)
Menighed:

Udgangssalme
Udgangsbøn
Postludium
(har der været barnedåb, bæres barnet ud – menigheden står op)
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