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H i š n a   c e r k e v 
 

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

Velikonočni blagoslov vode in ognja v domači hiši 
 
 
 
 
 
 

Na veliko noč verniki radi vzamejo blagoslovljeno vodo iz cerkve domov. Kdor se pokriža z 
blagoslovljeno vodo, se na ta način spomni, da je bil nekoč krščen v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. Poleg tega s to vodo radi pokropimo stvari, da bi jih s tem blagoslovili. 
 
V teh dneh zaradi epidemije koronavirusa ni primerno, da gremo po blagoslovljeno vodo v 
cerkev. Namesto tega pa lahko prosimo v kratkem bogoslužju, ki ga obhajamo v hišni 
skupnosti, za Božji blagoslov. Vsak kristjan je namreč po zakramentu svetega krsta poklican, 
da blagoslavlja. Starši na primer blagoslavljajo svoje otroke, v božičnem času trikrat 
blagoslovimo domove itd. 
 
Kako naj torej blagoslavljamo? Najvažnejši del opravila je blagoslovna molitev. Križ pa je prav 
v teh dneh, ko se spominjamo Kristusove smrti in vstajenja, osrednje znamenje Božje 
naklonjenosti človeku. Kar smo pokrižali, smo s tem tudi blagoslovili.  
 
Tukaj najdete vzorca, kako lahko v tem času, ko naj preprečimo stike z zunaj stoječimi, v hišni 
skupnosti blagoslovimo vodo in ogenj v hišnem štedilniku ali peči. Poudariti je treba, da naj ne 
vabite ljudi iz soseščine, da se Vam pridružijo. Omejite se na skupnost s tistimi, s katerimi se 
vsak dan družite, ki z Vami živijo pod eno streho!  
 
Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej 
spletni strani tudi v nemščini. Pred bogoslužjem 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. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih 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 dobivajo v naših krajih tudi 
učenci, ker je šolska knjiga. 
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VELIKONOČNI BLAGOSLOV VODE  

 
Če vodo blagoslovimo pred blagoslovom jedil ali v pobožnosti na veliko soboto oz. velikonočno 
nedeljo, iz tega obrazca vzamemo samo blagoslovno molitev na strani 3. 
 
 
 

Začetek 
Na začetku lahko zapojemo primerno pesem, od velikonočne nedelje naprej je to velikonočni 
spev, prej 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 V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

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

Uvodne besede 
Tako kakor dež pada z neba  

in predvsem sedaj spomladi vse obuja k novemu življenju,  

je tudi z Božjim blagoslovom. 

Prihaja od zgoraj. 

Pospešuje našo duhovno rast,  

povzroča, da v nas začneta cveteti dobrota in ljubezen 

ter prepreči, da se naša duša izsuši. 

Voda, ki jo bomo sedaj blagoslovili, naj nas na vse to spominja. 

Poleg tega pa je tudi znamenje našega krsta. 

Zato blagoslavljamo v imenu Očeta, ki nas je ustvaril, 

Sina, ki nas je odrešil 

in Svetega Duha, ki nas posvečuje. 
 
Nekdo izmed navzočih ali pa voditelj oz. voditeljica prebere berilo. 
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Berilo (Iz 12,1-6) 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 
 

Tisti dan boš rekel: 

Zahvaljujem se ti, GOSPOD, 

ker si se jezil name, 

a se je tvoja jeza pomirila 

in si me potolažil. 

Glej, Bog je moja rešitev, 

zaupam in se ne bojim, 

kajti moja moč in moja pesem je GOSPOD BOG, 

bil je moja rešitev. 

Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja.  

Tisti dan boste rekli: 

Zahvaljujte se GOSPODU, 

kličite njegovo ime, 

oznanjajte med narodi njegova dela, 

razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime. 

Pojte GOSPODU, ker je storil velika dela, 

naj bodo znana po vsej zemlji. 

Zaukaj in zavriskaj, ki prebivaš na Sionu, 

ker je velik v tvoji sredi Sveti Izraelov. 
 

Božja beseda. 

Vsi Bogu hvala. 
 
Po kratkem molku voditelj oz. voditeljica zmoli blagoslovno molitev. 
 
 

Blagoslovna molitev 
V Prosimo sedaj Gospoda, da blagoslovi to vodo, 

da nam bo znamenje novega življenja, 

ki ga nam je podaril Kristus s svojim vstajenjem. 
 
Molitev lahko zmolijo tudi skupno vsi navzoči. 
 

Gospod, naš Bog, 

danes se spominjamo, kako čudovito si nas ustvaril  

in še čudoviteje odrešil. 

Prosimo te, blagoslovi to vodo. 

Na tem mestu naredimo nad vodo križ. 

Vodo si ustvaril, da zemljo dela rodovitno, 

nas po poživlja in očiščuje. 
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Uporabil si jo v svojem usmiljenju, 

ko si z vodo rešil svoje ljudstvo sužnosti 

in mu ugasil žejo v puščavi. 

Voda je prerokom podoba tvoje nove zaveze s človeštvom. 

Jezus jo je posvetil v Jordanu,  

da je v kopeli novega rojstva prenovil našo grešno naravo. 

Naj bo ta voda spomin krsta, ki smo ga prejeli. 

Ko bomo z njo kropili svoj dom in dobrine, ki jih nam daješ, 

pa naj nam bo znamenje tvojega varstva in tvoje bližine. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi Amen. 
 
Vodi lahko dodamo nekaj soli.  

 
 
 

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 Hvaljen Jezus. 

Vsi  Vekomaj. Amen. 

 

Na koncu se vsi pokrižajo z blagoslovljeno vodo. 
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VELIKONOČNI BLAGOSLOV OGNJA V DOMAČI HIŠI 
 
Letos je po vsej deželi prepovedano sežiganje velikonočnih kresov. Kjer je navada, da z 
blagoslovljenim ognjem pripravimo velikonočna jedila, se pokrižamo in zmolimo tedaj, ko 
zanetimo štedilnik ali peč, blagoslovno molitev. 

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 

Vsemogočni Bog, Oče luči, 

po svojem Sinu si prinesel vernikom sijaj svoje slave. 

Prosimo, blagoslovi ta ogenj 

Na tem mestu naredimo nad ognjem križ. 

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 našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki je za nas trpel, umrl in vstal od mrtvih 

ter s teboj živi in kraljuje vekomaj. 

Vsi Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viri: 

• Rimski misal 

• Berila in evangeliji  

• Blagoslovi 

• Klaus Einspieler 
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Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 


