Mali domači
velikonočni
obrednik
za blagoslove v družinskem krogu
v velikem tednu 2021

Knjižici na pot
V teh posebnih časih nam ne sme upasti
pogum. Spomnite se Jezusovih besed, ki jih je rekel svojim učencem preden se je od njih poslovil:
“Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.” Te besede veljajo tudi danes. Tudi v koronačasu nam
prav te besede dajejo upanje. Svet se spreminja
in tudi praznovanje velike noči ni takšno, kot smo
ga vajeni. Vendar se Jezusova obljuba ne spreminja. Tudi letos nam želi pokazati, da je z nami.
Tudi letos nam želi pokazati, da nas nikoli ne bo
zapustil.
In prav to nam želi pokazati po naših običajih,
ki jih bomo letos obhajali drugače.
Veste, kaj še pravi Jezus: “Kjer sta namreč dva
ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi
med njimi.” (Matej 18,20)
Ko boste zbrani v družinskem krogu in molili za
blagoslov, vedite, da je Jezus tam z vami in vas
blagoslavlja.

Nekaj besed o blagoslovu
in blagoslavljanju
Najprej je treba vedeti, da je vir in začetnik
vsakega blagoslova Bog. Ko Bog blagoslavlja,
obljublja pomoč, napoveduje milost in oznanja
zvestobo. Ljudje z blagoslovom hvalimo Boga in
izpovedujemo, da je dober in usmiljen.
Blagoslovi so v življenju Cerkve vedno dejanja skupnosti, občestva. Zato je prav, da se k
blagoslovu (če je le možno) zbere nekaj ljudi.
Pri javnem bogoslužju blagoslavljajo škofje,
duhovniki in diakoni.
Drugi verniki (moški in ženske) lahko zasebno
opravljajo posebne blagoslove v moči skupnega
duhovništva, ki so ga prejeli s krstom in birmo,
ali v moči svoje lastne službe (kot npr. starši do
svojih otrok).
Nenazadnje pa to mnogi že počnete, ko npr.
v nedeljo za skupno mizo Gospoda prosite, da
blagoslovi vas in darove, ki jih boste zaužili.
Blagoslovi pred veliko nočjo so še posebno
za družine izredno zanimivi in vsebinsko bogati,
zato jih lahko uporabite kot odlično sredstvo, da
svojim otrokom spregovorite o Bogu.

Cvetna nedelja
Blagoslov butaric
Butarice so slovenska različica palmovih in
oljčnih vejic, s katerimi so pobožni Judje pozdravljali Jezusa, ko je za praznik na osličku prihajal v
Jeruzalem. To je storil zato, da so se izpolnile stare
prerokbe, ki so napovedovale odrešenika.

Potek
Izdelajte si butarico in se zberite k blagoslovu.
Prižgite kakšno svečko in pripravite blagoslovljeno
vodo.
Začnite z znamenjem križa
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Navzočim razložite:
“Zbrali smo s k blagoslovu butaric, ki nas
spominjajo na veselje, ki ga je prinesel Jezus, ko je slovesno vstopil v Jeruzalem. Z butaricami želimo tudi mi pozdraviti Jezusa in si
želimo, da bi se vedno veseli tega, da Jezus
prihaja tudi k nam.

Prisluhnimo evangeljskemu odlomku, ki govori o tem dogodku:
(Nekoga prosimo, da prebere spodnji odlomek.)
Iz svetega evangelija po Marku.
Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Bétfage
in Betanije ob Oljski gori, je Jezus poslal dva
izmed svojih učencev in jima rekel:
»Pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička,
na katerem še nikoli ni sedél noben človek.
Odvežita ga in pripeljita. In če vama kdo reče:
›Zakaj to delata?‹, recita: ›Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sem.‹ «
Odšla sta in našla oslička, privezanega pri
vratih zunaj ob cesti, ter ga začela odvezovati.
Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima
rekli: »Kaj delata? Zakaj odvezujeta oslička?«
Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in
so ju pustili. Pripeljala sta k Jezusu oslička,
položila nanj svoja plašča in sédel je nanj.
Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče,
drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti,
ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim,
so vzklikali:

»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljeno kraljestvo
našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja!
Hozána na višavah!«
Poslušali smo Kristusov evangelij.
(Hvala tebi, Kristus.)
Nato zmolimo desetko rožnega venca (očenaš
in deset zdravamarij) in na koncu pokropimo butarice z blagoslovljeno vodo.
Sklenemo z molitvijo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor
je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

Blagoslov ognja
na veliko soboto
Blagoslov ognja je še posebno za otroke lahko
zelo zanimiv obred. Ogenj je nekaj veličastnega,
kaže na zmago svetlobe nad temo, milosti nad
grehom, sovraštva nad ljubeznijo.
Na prostem varno zakurimo ogenj, pripravimo
blagoslovljeno vodo in lesno gobo, s katero bomo
po običaju blagoslovili dom.
Ob ognju se lahko spomnimo kakšne od zgodb
iz Svetega pisma, ki jo lahko pripovedujemo (ali
preberemo) otrokom.

Potek
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Zbrali smo se k blagoslovu ognja. Ogenj
s svojo svetlobo preganja temo in s toploto
mraz. S tem nas spominja na Božjo ljubezen.
Prisluhnimo odlomku, kako se je nekoč Bog
prikazal Mojzesu:

Berilo iz druge Mojzesove knjige. (2Mz 3,1-6)
Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra,
midjánskega duhovnika.
Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu je
iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal
Gospodov angel. Pogledal je in glej, grm je
gorel s plamenom, a ni zgorel.
Mojzes je rekel: »Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen, kako da grm ne zgori!«
Ko je Gospod videl, da prihaja gledat, ga je
Bog poklical iz sredine grma in rekel:
»Mojzes, Mojzes!« Rekel je: »Tukaj sem.«
Bog je rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si sandale
z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja!«
Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.«
Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je
gledati v Boga.
To je Božja beseda. Bogu hvala.

Ob Božji besedi se lahko tudi malo pogovorite
in razložite nadaljevanje odlomka. Bog je namreč
Mojzesu ob gorečem grmu povedal svoj načrt: izbral ga je, da gre nazaj v Egipt in izpelje zasužnjene
Izraelce v svobodo. In to je bila tista prva ‘velika noč’
v zgodovini izraelskega ljudstva.
Nato zmolite blagoslovno molitev:
Molimo.
Vsemogočni Bog, Oče luči,
po svojem Sinu si prinesel vernikom
sijaj svoje slave.
Prosimo, blagoslovi ta ogenj in nam podeli,
da bodo letošnji velikonočni prazniki
v nas tako razvneli hrepenenje po nebesih,
da se bomo popolnoma prenovili
in nekoč prišli v slavo večne velike noči.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Zmolimo Očenaš in z blagoslovljeno vodo po
želji pokropimo ogenj.
Na ognju prižgemo lesno gobo in z njo po
domači navadi pokadimo dom (medtem molimo
npr. desetko rožnega venca).

Blagoslov
velikonočnih jedi
Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo
‘Božje okolje’ in so podoba velikonočne večerje, ki
jo je Jezus obhajal s svojimi učenci. Prav tako pa
nas posamezne dobrote spominjajo na Kristusa trpečega, umrlega in vstalega.
Predlagamo, da se cela družina zbere k
blagoslovu na primernem mestu (kuhinja, domača
kapelica ...). Nekdo od starejših naj vodi obred,
vmes pa sodelujejo tudi drugi. Na začetku se lahko
zapoje kakšno primerno postno pesem. Prižgite
kakšno svečo in si pripravite blagoslovljeno vodo.

Potek obreda
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Voditelj razloži, zakaj smo se zbrali (še posebno,
če so prisotni otroci):
Zbrali smo se k blagoslovu velikonočnih
jedil. Sveto pismo govori o Izraelcih, ki so že v
Stari zavezi, daleč pred Jezusovim rojstvom,
praznovali veliko noč. To je bil praznik spomina
na čudežno rešitev iz egiptovske sužnosti. Za
ta praznik so se zbrali v krogu družine in uživali
jedi, kakor jim je nekoč naročil Mojzes.
Čudežna rešitev Izraelcev je podoba Kristusovega odrešilnega dela. Mojzes je rešil Izraelce egiptovske sužnosti, Jezus je rešil vse
ljudi suženjstva greha.
Blagoslov velikonočnih jedil prinaša v našo
sredo veselje nad odrešenjem in v nas budi
hvaležnost Bogu za vse, kar nam v svoji dobroti
naklanja.
Sedaj pa prisluhnimo Božji besedi.
Bralec prebere kratek odlomek iz Svetega pisma:

Berilo iz druge Mojzesove knjige.
Tedaj je rekel Gospod Mojzesu in Aronu v
egiptovski deželi:
“Deseti dan tega meseca naj si vsakdo priskrbi po eno jagnje. Hranite ga do štirinajstega
dneva tega meseca! Potem naj ga vsa zbrana
Izraelova občina zakolje proti večeru.
Vzamejo naj nekaj krvi in naj z njo pomažejo
oba podboja in naddurje hiš, v katerih ga bodo
jedli.
Takole pa ga jejte: imejte ledja prepasana,
opanke na nogah in palico v roki: imejte ledja
prepasana, opanke na nogah in palico v roki:
jejte ga v naglici!
To je Gospodov mimohod. To noč pojdem
skozi egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi.
Tedaj bo kri za vas znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo
vas; pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo.”
To je Božja beseda. Bogu hvala.

O prebranem odlomku se lahko tudi malo pogovorite. Judje namreč vsako leto praznujejo veliko
noč tudi tako, da se zberejo ob mizi s podobnimi
jedmi kot so jih jedli nekoč v Egiptu.
Nato Bogu izrazite svoje prošnje - lahko nekdo
prebere napisane prošnje, lahko jih sestavite tudi
sami ali pa sami kakšno dodate.
Gospod Jezus, iz ljubezni do nas si trpel in
umrl, zato se z zaupanjem obračamo nate in
te prosimo:
(bralec:)
1. Pomagaj vsem kristjanom, da bomo ljubili
Boga z vsem srcem in vsem mišljenjem.
2. Pomagaj nam, da naša ljubezen do
bližnjega ne bo le v besedah, ampak predvsem v dejanjih.
3. Pomagaj trpečim in osamljenim, da bodo
križ, ki jim je naložen, sprejeli v veri, da ga nosijo zaradi svojega odrešenja.
4. Tvojemu usmiljenju priporočamo vse naše
rajne, ki so odšli s tega sveta - sprejmi jih v svoj
večni dom.
(Dodate lahko še svoje prošnje in zaključite z
molitvijo Oče naš ...)

Sledijo molitve nad posameznimi jedmi. Če so
prisotni otroci, razložite, kaj določena jed pomeni.

KRUH
Kruh je znamenje življenja, človeka ohranja
živega in mu daje moč za življenje. Spominja na
Kristusa, ki se z njim srečujemo pri sveti maši prav
pod podobo kruha.
Molimo.
Nebeški Oče,
ko slavimo smrt in vstajenje tvojega Sina,
te prosimo,
blagoslovi ta velikonočni kruh,
ki je sad tvoje dobrote in našega dela.
Naj ga zauživamo polni hvaležnosti,
v svetem obhajilu pa s spoštovanjem
prejemamo Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

MESO
Po ljudskem izročilu je meso podoba Kristusa,
ki je za nas trpel in umrl. Spominja nas tudi na
velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v spomin
na rešitev iz egiptovske sužnosti.

Molimo.
Nebeški Oče, prosimo te,
blagoslovi to meso,
ki nas spominja na Kristusa,
našega Gospoda.
On je pravo velikonočno Jagnje,
darovano za naše grehe.
Premagal je smrt
in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

PIRHI
Pirhi nas spominjajo kapljic krvi, prav tako pa so
tudi podoba groba: lupina je podoba skal, ki so zapirale Kristusov grob, a jih je vstali Kristus zdrobil.
Molimo.
Gospod Jezus, tvojo smrt oznanjamo
in tvoje vstajenje slavimo.
Prosimo te, blagoslovi te pirhe.
Ko jih bomo uživali,
se bomo spominjali tvojega vstajenja.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

HREN
Hrena nas po svoji obliki in ostrini spominja na
žeblje in Jezusovo trpljenje, s katerim je odrešil
človeštvo greha.
Molimo.
Blagoslovi, o Bog, ta hren.
Ko bomo okusili njegovo ostrino,
naj se spomnimo,
da je Kristusovo trpljenje
cena našega odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

molitev nad vsemi jedmi
Molimo.
Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine,
od tebe je vse, kar smo in kar imamo.
Blagoslovi, prosimo, vse te jedi in nas nauči,
da bomo v tvojih darovih
gledali tvojo neskončno ljubezen.
Vsi, ki jih bodo uživali,
naj se veselijo telesnega
in dušnega zdravja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Nato z blagoslovljeno vodo pokropimo jedi in
med tem zmolimo Oče naš ...
Obred zaključimo:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor
je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Molitev
ob velikonočni mizi
Gospod Jezus Kristus.
S krstom smo bili potopljeni
v tvojo smrt in vstajenje.
Hvala ti, ker si naš Odrešenik.
Obdari nas s svojim blagoslovom,
da bi veselje nad našim odrešenjem,
ki ga ob velikonočni mizi
praznično podoživljamo,
znali prinašati tudi drugim.
Slava Očetu ...
Amen.

Žrtvi velikonočni
naj hvalnice pojo kristjani.
Jagnje je rešilo ovce:
Kristus nedolžni
je z Očetom spravil grešnike.
Smrt in življenje
sta se borila v prečudnem dvobôju:
Gospod življenja je umrl,
zdaj kraljuje živ.
Povej nam, Marija,
kaj si videla na poti!
Grob Kristusa živega
in slavo sem videla vstalega,
angelske priče, prtič in povôje.
Vstal je Kristus, upanje moje,
pred vami pojde v Galilejo.
Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih!
Ti o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.
Blagoslovljeno veliko noč!
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Blagoslovljene
velikonočne
praznike!

