
Hišna cerkev 

       PIRHI 

       Piščanec potrebuje veliko moči,  

       da zdrobi jajčno lupino in se je  

       osvobodi. Gospod Bog, ko bomo 

       jedli te pirhe, bomo občudovali  

       moč Jezusovega vstajenja, ki je  

       zdrobilo spone smrti.  

       Naj s Kristusovo pomočjo   

       premagamo strah pred smrtjo  

       in trdno verujemo vanj, ki nam  

       je podaril večno življenje. 

HREN 

Dobri Bog, ko bomo okusili ostrino hrena, naj se spomnimo,  

da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja.  

Trpkost in grenkoba hrena naj nas opominjata,  

da se bomo ogibali greha in delali dobro. 

 

SKLEP BOGOSLUŽJA  
Nebeški Oče, vsako leto nas razveseljuješ s slavjem Kristusovega  

vstajenja. Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo nekoč obhajali 

večno in neminljivo veliko noč. Po Kristusu, našem Gospodu.  

Amen.  

Družinsko bogoslužje  
v velikonočnem času 
 

Drugi obrazec 
 
 
 
 
Prisrčno vas vabimo,  
da poleg udeležbe preko medijev,  
ustanovite tudi hišne molitvene in verske skupnosti. 
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     V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

     Amen. 

      Oče ali kdo od odraslih bere:  

      Od Golgote do Vstajenja je dolga pot,  

      je sveta pot. Kako vabi iz dalj! Iz roda  

      v rod bo njen klic – blagoslov, iz veka  

      v vek bo njen blesk – kristal.  

      Ah, danes  moja duša v pričakovanju  

      drhti: v vstajenju pozvanja od vse  

      povsod ...   Danes se milostno name 

ozri, o Gospod! Kakor za slutnjo čudodelnih svetinj naj hodim za sledo-

vi Tvojih svetih stopinj, naj se dvignem iz zmot in več ne blodim.  

O, skloni se k meni in mi tiho povej: ali bo moje življenje odslej, ali 

bo ... ali bo – sladka pesem velikonočnih zvonov? V najtišje globine  

malodušnih src bi tipala pesem z mehko, sočutno roko; najslajše sanje 

bi sipala vanje, budila v njih vero bi Vate in v se. Velika noč – Veliki 

dan! Glej, njen akord je slovesno ubran, poslednja misel – struna zlata 

na harfi duše zveni in v Tvoje zarje, Gospod, koprni... (Mirko Kunčič) 

 

Odlomek iz Markovega evangelija (Mr 16,1–6) 

Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in  

Salóma kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle h grobu 

navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile: »Kdo nam bo  

odvalil kamen od vhoda v grob?« Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je 

kamen odvaljen; in bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale  

mladeniča, ki je sedel na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so 

se zelo začudile. On pa jim je rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete,  

Nazarečana, kri žanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj.« 

Voditelj molitve prebere zahvale,  

na katere odgovarjamo:  
HVALA TEBI, KRISTUS! 
 

- Za tvojo smrt in vstajenje, ki nam prinaša upanje na večno življenje. 

- Za vse, ki so po tvojem zgledu do nas dobri in nas imajo radi. 

- Za veselje, s katerim nas napolnjuješ v velikonočnih praznikih. 

 

Vsi skupaj zmolimo očenaš in zdravamarijo. 

 

Oče ali kdo odraslih vzame v roke  

posamezno blagoslovljeno jed in moli:  

 

KRUH IN POTICA 

Nebeški Oče, kruh je sad tvoje dobrote in našega dela.  

Naj ga zaužijemo polni hvaležnosti. Ko ga bomo jedli,  

naj začutimo tvojo bližino, ki naj nam pomaga poglobiti vero,  

upanje in ljubezen. Spoštljivo bomo jedli ta kruh,  

z enako spoštljivostjo pa želimo prejemati tudi Kristusa  

v svetem obhajilu!  

 

MESO 

Dobri Bog, tvoje telo je trpelo zaradi udarcev biča,  

pritiska trnove krone in ran, zadanih z žeblji.  

To blagoslovljeno meso naj nas spominja vsega,  

kar si za nas pretrpel. Daj nam velikodušno srce,  

da te bomo ljubili z gorečo ljubeznijo in ti bili zvesti do smrti. 


