Hišna cerkev
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

Blagoslov velikonočnih jedil
Na Koroškem je običaj, da duhovnik oziroma diakon v cerkvi ali na drugih krajih na veliko
soboto blagoslovi izbrana jedila. To letos zaradi epidemije koronavirusa ni mogoče. Zato so
verniki vabljeni, da sami blagoslovijo svoja jedila. Na tem ozadju se bodo morda nekateri
vprašali, ali tak „žegen“ sploh nekaj velja, ali je to tudi dovoljeno? Odgovor je jasen: Seveda je
dovoljeno, ne samo v času krize. Vsak kristjan je namreč po zakramentu svetega krsta poklican,
da blagoslavlja. Starši na primer blagoslavljajo svoje otroke in jih tako zaupajo Božjemu
varstvu. Blagoslavljamo hrano, ki jo zaužijemo pri omizju in tako izrazimo našo hvaležnost. Pri
večjih slovesnostih smo navajeni, da duhovnik prevzame za nas to nalogo. Letos pa so verniki
povabljeni, da pri skupnem omizju v svojih domovih sami blagoslovijo velikonočna jedila.
Kako naj torej blagoslavljamo? Najvažnejši del opravila je blagoslovna molitev. Beseda
„blagosloviti“ pomeni „dobro o nečem govoriti“. Blagoslovna molitev torej postavi to, kar smo
prejeli, v Božjo luč. Križ pa je prav v teh dneh, ko se spominjamo Kristusove smrti in vstajenja,
osrednje znamenje Božje naklonjenosti človeku. V njem je naše odrešenje, življenje in
vstajenje. Kar smo pokrižali, smo s tem tudi blagoslovili, to poemni zaznamovali s simbolom
našega odrešenja. Včasih osebe ali predmete tudi pokropimo z blagoslovljeno vodo, ni pa
nujno potrebno (obrazec za blagoslov vode najdete prav tako na tej spletni strani). Osrčje
blagoslova sta molitev in znamenje križa. Tukaj najdete vzorec, kako blagosloviti velikonočna
jedila doma – v katerem obsegu, odločite sami in se pri tem ozirajte na Vašo hišno skupnost.
Blagoslovna molitev in skupen Očenaš pa naj nikoli ne bi manjkala. Če hočete določene dele
bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
Kjer je običaj, da se pripravi za „žegen“ košara z vsemi jedili, lahko blagoslovite jedila tako, da
se zberete okoli te košare. Bolj primerno pa je verjetno, da pripravite jedila na praznično
pogrnjeni mizi in jih blagoslovite na začetku obeda. Ne vabite drugih ljudi, da se Vam
pridružijo, tudi če ste sicer gostoljubni. Omejite se na skupnost s tistimi, s katerimi se vsak
dan družite, ki z Vami živijo pod eno streho! Poleg jedil je treba pripraviti tole:
• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).
• Preglejte vzorec in določite obseg, ki je primeren za Vašo skupnost.
• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: uvod, berilo
in skupna molitev blagoslova. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca.
• Zmenite se, ali boste tudi peli. Tukaj najdete predloge za nekatere preproste speve.
Seveda jih lahko nadomestite s tem, kar raje pojete. Tudi instrumentalna glasba je
dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo uporabljamo v dvojezičnih
župnijah na južnem Koroškem. Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo
Gospoda«. Če pesmarice nimate doma, prosite Vašega župnika, da jo za določen čas
lahko vzamete iz cerkve domov. Glorijo so nekateri učenci dobili kot šolsko knjigo.
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SLOVESNA OBLIKA
(kratka oblika glej stran 5)

Začetek
Na začetku lahko zapojemo primerno pesem, na velikonočno nedeljo je to velikonočni spev,
na veliko soboto pa na primer:
- Hvalite vsi rodovi (GLORIA 844)
- Kraljevo znamnje, križ stoji (GLORIA 109, SG 66)
- Slavi Boga (GLORIA 134)
- V Gospodu je moja moč (GLORIA 890)
Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
Vsi

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Vsi se pokrižajo.
Nato prebere voditelj, voditeljica ali nekdo izmed navzočih uvodne besede.

Uvodne besede
Prva beseda, ki jo je Bog po stvarjenju sveta namenil človeku, je bila blagoslov.
To pomeni, da človeštvo od začetka vse do danes spremlja Božja dobrohotnost.
Živi Bog je vir vsega blagoslova.
Prav zato nam je poslal svojega Sina – da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.
Blagoslavljamo torej v imenu Očeta, ki je vse ustvaril,
Sina, ki je po svojem križu svet odrešil
in Svetega Duha, ki nas oživlja in posvečuje.
Kdor pogosto blagoslavlja, postaja vedno bolj hvaležen,
ker se vedno spet zaveda, da živi iz Božje milosti.
Iz njegove roke prihaja vse dobro.
Blagoslov velikonočnih jedil je torej izraz naše hvaležnosti,
da nas je Kristus s svojo smrtjo in svojim vstajenjem odrešil.
Skupni obed nas spominja,
da se je vstali Kristus prikazal svojih učencem in z njimi jedel.
Poleg tega pa usmerja naš pogled tudi na nebeško gostijo,
ki je veliki cilj našega življenja.
Človek pa ne živi samo od kruha.
Preden bomo blagoslovili velikonočna jedila,
torej najprej prisluhnimo Božji besedi.
Nekdo izmed navzočih ali pa voditelj oz. voditeljica prebere berilo.
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Berilo (1 Kor 15,1.2-5)
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.
Spominjam vas, bratje in sestre, na evangelij,
ki sem vam ga oznanil
in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem.
Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel:
Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.
Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih.
Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.
Naj bom torej jaz ali oni,
takó oznanjamo in takó ste sprejeli vero.
Božja beseda.
Vsi
Bogu hvala.
Po kratkem molku voditelj oz. voditeljica zmoli blagoslovno molitev.

Blagoslovna molitev
V
Po Kristusovi smrti in njegovem vstajenju
so postali deležni Božjega blagoslova vsi rodovi.
Prosimo sedaj Gospoda, da blagoslovi ta jedila in našo skupnost,
da bo v velikonočnem veselju zbrana ob tej mizi.
Molitev lahko zmolijo tudi skupno vsi navzoči.

Gospod Jezus Kristus,
po svojem vstajenju si se prikazal učencem
in se z njimi družil pri skupnem obedu.
Zahvaljujemo se ti, da si tudi nas zbral v velikonočnem veselju,
da bi zaužili te dobrine.
Usliši našo molitev in blagoslovi te jedi: kruh, pirhe, hren, meso …
Na tem mestu naredimo nad hrano križ.

Ostani pri nas, ki smo zbrani v tvojem imenu.
Utrdi med nami vez miru in sloge.
Nekoč pa nas zberi pri sebi k večni gostiji,
kjer ne bo več žalovanja, bolečine in smrti.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Vsi
Amen.
Jedila lahko pokropimo z blagoslovljeno vodo.
Blagoslovno molitev najdete na tej spletni strani.
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Oče naš
V

Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus.

Vsi
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.

Sklep
V
Vsi

Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Viri:
•
•
•

Berila in evangeliji
Blagoslovi
Klaus Einspieler

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
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KRATKA OBLIKA
Križ
V
Vsi

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Blagoslovna molitev
V
Po Kristusovi smrti in njegovem vstajenju
so postali deležni Božjega blagoslova vsi rodovi.
Prosimo sedaj Gospoda, da blagoslovi ta jedila in našo skupnost,
da bo v velikonočnem veselju zbrana ob tej mizi.
Molitev lahko zmolijo tudi skupno vsi navzoči.

Gospod Jezus Kristus,
po svojem vstajenju si se prikazal učencem
in se z njimi družil pri skupnem obedu.
Zahvaljujemo se ti, da si tudi nas zbral v velikonočnem veselju,
da bi zaužili te dobrine.
Usliši našo molitev in blagoslovi te jedi: kruh, pirhe, hren, meso …
Na tem mestu naredimo nad hrano križ.

Ostani pri nas, ki smo zbrani v tvojem imenu.
Utrdi med nami vez miru in sloge.
Nekoč pa nas zberi pri sebi k večni gostiji,
kjer ne bo več žalovanja, bolečine in smrti.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Vsi
Amen.
Jedila lahko pokropimo z blagoslovljeno vodo. Blagoslovno molitev najdete na tej spletni strani.

Oče naš
Vsi
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.

Sklep
V
Vsi

Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.
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