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

Velikonočno slavje luči
Tukaj najdete vzorec, kako obhajati kratko velikonočno slavje doma ali na prostem pri
sprehodu po naravi. To naj se zgodi zvečer po sončnem zahodu ali zgodaj zjutraj, ko sonce
vzhaja. Če obhajate doma, pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Pogrnite mizo z belim
prtom in postavite na njo novo (velikonočno) svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo, morda
tudi rože ali zelenje cvetne nedelje. Seveda lahko obhajate tudi na prostem – pri ognju ali v
okviru sprehoda po naravi v luči vzhajajočega sonca na velikonočno jutro. Pobožnost vodi
nekdo izmed navzočih (voditelj/voditeljica, kratica V).

Prižiganje (velikonočne) sveče
Ko je skupnost zbrana, izklopimo električno osvetljavo.
Po kratkem molku prižgemo svečo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
Vsi

Kristusova luč.
Bogu hvala.

Nekdo izmed navzočih prebere velikonočni evangelij.

Evangelij (Mr 16,1-7)
Prisluhnimo velikonočnemu evangeliju po Marku.
Ko je minila sobota,
so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Salóma kupile dišav,
da bi šle Jezusa 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 sedèl na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom,
in so se zelo začudile.
On pa jim je rekel:
»Ne čudite se!
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Jezusa iščete, Nazarečana, križanega.
Bil je obujen.
Ni ga tukaj.
Poglejte kraj, kamor so ga položili.
Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru:
›Pred vami pojde v Galilejo; tam ga boste videli, kakor vam je rekel.‹«
Sedaj lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo vsi dobro poznajo (note: GLORIA 531539, 638-646 ali Slavimo Gospoda 339-357). Lahko pa tudi zaigramo velikonočno alelujo: glej
GLORIA 171 - https://www.youtube.com/watch?v=HKQuC67OzvQ.

Velikonočna zahvala za luč
Sedaj se zahvalimo za velikonočno luč.
Namesto odgovora „Hvalimo te. – Slavimo te.“ lahko zapojemo po vsaki kitici alelujo.

V
Zahvaljujemo se ti, Bog, naš Stvarnik in Rešitelj.
Pustiš sonce, da vzhaja in zahaja, in urejaš čas, ki si ga nam nameril.
Daješ nam luč in oživljaš vse stvarstvo. –
(Hvalimo te.
Ali: Aleluja …
Vsi
Slavimo te.)
V
Mrak v nas zbuja strah, a zate je tema svetla kot dan.
Zato si do nas usmiljen in nas ne prepuščaš hudobiji in zlu. –
(Hvalimo te.
Vsi
Slavimo te.)
V
Nekoč si hodil pred svojim ljudstvom kot ognjeni steber,
da bi ga vodil iz suženjstva v prostost.
Tako daješ zatiranim pogum in se zavzemaš za ponižane. –
(Hvalimo te.
Vsi
Slavimo te.)
V
Tvoj Sin Jezus Kristus je pretrpel temo smrti
v zaupanju vate, svojega nebeškega Očeta.
Bil je človek kot mi, tudi strah pred smrtjo mu ni bil tuj. –
(Hvalimo te.
Vsi
Slavimo te.)

Ali: Aleluja …

Ali: Aleluja …

Ali: Aleluja …

V
Kakor sonce zjutraj vzhaja, je vstal iz groba in premagal smrt.
On je luč, ki več ne zaide,
v njegovi svetlobi je naša rešitev. –
(Hvalimo te.
Ali: Aleluja …
Vsi
Slavimo te.)
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V
Ostani z nami in nas blagoslovi.
Tvoja luč naj nas obseva,
nas navdaja z upanjem in vodi v večno srečo pri tebi,
ki prebivaš v neminlijivi svetlobi, zdaj in vekomaj.
Vsi
Amen.

Gospodova molitev
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
Pobožnost sklenemo z blagoslovom. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
Dobri Bog, varuj in spremljaj nas s svojim blagoslovom.
Vodi nas iz pomanjkanja v polnost življenja.
Reši nas strahu in obupa.
Ostani z nami, zdaj in vekomaj.
Vsi
Amen.
V
Tako naj nas blagoslovi vsemogočni Bog, vir življenja in radosti:
Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi se pokrižajo.

Vsi

Amen.

Velikonočna pesem
Na koncu lahko zapojemo ali zaigramo velikonočno pesem (glej GLORIA 174-185; Slavimo
Gospoda 119-135), na primer:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Zapoj veselo, o kristjan (GLORIA 175/SG 127): https://www.youtube.com/watch?v=J2YbF91BsSU
- Jezus, premagavec groba (SG 125): https://www.youtube.com/watch?v=oAeFy4XvkN8
- Surrexit Dominus vere (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=JY9S-i2ESHY

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