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

Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti obhajate cvetno nedeljo in blagoslovite
zelenje. Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi
bilo Sveto pismo. Pripravite tudi zelenje, ki ga boste blagoslovili. Pesmi najdete v pesmaricah
GLORIA, Slavimo Gospoda (SG) ali na spletu.

Pesem
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.
Nato lahko zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Kristus končno zmagal bo (GLORIA 290)
- Slavi Boga (GLORIA 134)
- Živo verjem, Jezus, v te; 1. in 2. kitica (GLORIA 557/SG 460)
- Vstopni spev: https://www.youtube.com/watch?v=RfoL7hLL3zo

Križ in uvod
V
Vsi

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Voditelj, voditeljica (V) ali nekdo drug prebere uvodne besede.

V preteklih tednih smo se pripravljali na velikonočne praznike.
Danes smo se zbrali, da bi vstopili v veliki teden.
Spominjamo se Kristusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem.
Bil je povezan z veseljem in velikimi pričakovanji.
V naslednjih dneh pa je prišlo do preobrata.
Jezusa so zavrgli in kruto usmrtili.
Jezus torej na cvetno nedeljo gleda v negotovo prihodnost.
Tudi mi pogosto ne vemo, kaj nas vse še čaka.
Na tem ozadju bomo v enem tednu obhajali veliko noč.
To je veliki praznik upanja, da je Bog vedno z nami.
V tej veri nam je Jezus zgled.
Prisluhnimo sedaj evangeliju o njegovem slovesnem prihodu v Jeruzalem.
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Evangelij (Mt 21,1-11)
Nekdo izmed navzočih prebere evangelij.

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Ko so se Jezus in učenci približali Jeruzalemu
in prišli do Bétfage ob Oljski gori,
je Jezus poslal dva učenca in jima rekel:
»Pojdita v vas, ki je pred vama,
in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej.
Odvežita ju in ju pripeljita k meni.
Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹
in takoj ju bo poslal.«
To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Povejte sionski hčeri:
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali.
Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil.
Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča
in Jezus je sédel gor.
Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče,
drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot.
In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:
»Hozána Davidovemu sinu!
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: »Kdo je to?«
Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«
Kristusov evangelij.
Vsi
Hvala tebi, Kristus.
Sedaj lahko zapojemo pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi (glej pesem na začetku).

Blagoslov zelenja
Blagoslov zmoli voditelj oz. voditeljica. Medtem držimo v roki zelenje.

V
V evangeliju smo slišali o Jezusovem prihodu v Jeruzalem.
Ljudstvo ga je pozdravilo z vejami in vzklikalo.
V spomin na te dogodke bomo sedaj blagoslovili zelenje
in prosili Boga, naj nas varuje na naši poti. Kratek molk
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Dobri Bog,
poslal si svojega Sina Jezusa Kristusa,
da bi premagal smrt in nam prinesel resnični mir.
Blagoslovi to zelenje,
Na tem mestu naredimo nad zelenjem križ.

znamenje življenja in zmage.
Veseli bomo sprejeli Kristusa kralja.
Varuj in brani nas vse dni življenja.
Daj nam živeti na tem kraju v miru in slogi.
Utrdi nas v veri, upanju in ljubezni,
da bo naše življenje polno dobrih del.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi
Amen.
Zelenje lahko pokropimo z blagoslovljeno vodo. Z njo in zelenjem lahko gremo po domu in ga
blagoslovimo. Medtem lahko pojemo na primer spev „V Gospodu je moja moč« (GLORIA 890)
ali prisluhnemo posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=4zxQMYAQ9jE.

Prošnje in Gospodova molitev
V
Hozana – tako je ljudstvo pozdravilo Jezusa.
Ta vzklik je hkrati tudi prošnja.
Priporočimo se s temi besedami Kristusu, našemu Odrešeniku:
Vsi

Hozana na višavah.

V Jeruzalem nisi prišel kot vladar.
Sedel si krotak in ponižen na oslu, da bi svojemu ljudstvu oznanil mir.
Pomagaj nam, ohraniti mir v družinah, v naši družbi in med vsemi narodi.
Vsi

Hozana na višavah.

Ljudstvo je tvoj prihod hrepeneče pričakovalo.
Pomagaj osamljenim, ki pogrešajo skupnost s svojimi dragimi.
Vsi

Hozana na višavah.

Tvoje kraljestvo ni od tega sveta, tvoj prihod lahko tudi prekriža naše načrte.
Pomagaj vsem, ki obupavajo, ki jih mučijo skrbi in strahovi.
Vsi

Hozana na višavah.

Tvoja pot v Jeruzalem se je končala na križu.
Pomagaj bolnikom, ki v teh dneh umirajo
in žalujočim, da ne bodo ostali brez tolažbe.
Vsi

Hozana na višavah.
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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.

Blagoslov
V

Prosimo na koncu tega slavja za Božji blagoslov. Kratek molk

Dobri Bog, blagoslovi nas,
ki se bomo v teh dneh spominjali trpljenja in vstajenja tvojega Sina.
Naj po njegovem zgledu vztrajamo v dobrem,
da bomo dosegli cilj našega življenja,
večno srečo pri tebi.
Vsi
Amen.
V
Blagoslov vsemogočnega Boga
Očeta in Sina in Svetega Duha
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

naj pride na nas in na nas vedno ostane.
Vsi
Amen.
Na koncu lahko zapojemo primerno pesem.

Pripravil in uredil:
Klaus Einspieler. Katoliška Cerkev Koroška – referat za Sveto pismo in liturgijo
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