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

Začetek posta na pepelnico

Tukaj najdete vzorec za besedno bogoslužje na pepelnico. Z njim lahko povežemo tudi
blagoslov pepela, ki je znamenje pokore in novega začetka. Podoben obrazec najdete tudi v
bogoslužni knjigi »Blagoslovi« (str. 64-68). Če hočete določene dele tega bogoslužja obhajati
v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
Kaj je treba upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela? Pripravite najprej prostor, kjer
boste molili. Na posebnem mestu naj bi bilo Sveto pismo, ob njem pa sveča (lahko tudi
vijoličasta sveča adventnega venca tega cerkvenega leta). Pripravite tudi posodo s pepelom,
blagoslovljeno vodo in če želite cvetlični lonec, ki je napolnjen z zemljo ter rastlinsko seme.
Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej
pomisliti tudi na tole:
• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).
• 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 berilo,
evangelij in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. Pobožnost lahko
obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.
• Zmenite se, ali boste tudi peli. Pesmi najdete v pesmarici GLORIA, ki jo uporabljamo v
dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili kot šolsko
knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg tega lahko
zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tudi na spletu najdete celo
vrsto lepe duhovne glasbe. Sicer pa naj se postijo tudi ušesa.

Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
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Začetek
Na začetku prižgemo svečo. Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo.
Nato voditelj oz. voditeljica – lahko tudi po svoje – povabi navzoče k molitvi.

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Stojimo na začetku štiridesetdnevnega postnega časa.
Usmerjamo se na veliko noč, ki je veliki praznik življenja.
Molimo na začetku tega bogoslužja, vsak tiho zase,
da nam bo v teh dneh uspelo obnoviti svoje odnose do Boga in soljudi.
Vsi nekaj časa (vsaj eno minuto) tiho molijo. Nato nadaljuje voditelj oz. voditeljica:

V
Zvesti Bog, prehitevaš naša dela s svojo milostjo.
Po svojem Svetem Duhu nam daješ spoznanje in moč,
da se spreobrnemo in usmerjamo po tvoji besedi.
Ozri se milostno na nas.
Podpiraj nas, da ne bomo več krožili okoli samega sebe.
Postavi nas spet na noge, če bomo padli na poti obnove.
Pomagaj nam, da bomo z veseljem opravljali dobra dela,
da bo med nami raslo tvoje kraljestvo miru in pravičnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Branje Božje besede
Na pepelnico so predvidena tale berila:
Prvo berilo: Joel 2,12-18
Psalm: Ps 51,3-6.12-14.17
Drugo berilo: 2 Kor 5,20-6,2
Evangelij: Mt 6,1-6.16-18
Na spletni strani https://hozana.si so zbrana bogoslužna berila za vse dni v cerkvenem letu.
Poiščite torej najprej besedila, ki jih boste brali. Besedno bogoslužje pepelnice vsebuje poleg
evangelija dve berili in psalm. Odločite sami, kako obsežno naj bo branje iz Svetega pisma. Če
je po branju Božje besede svetopisemski pogovor, se lahko omejite na besedilo, o katerem
boste razmišljali. Zato najdete v tem obrazcu samo evangelij.
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Evangelij je treba vedno prebrati. Pred evangelijem lahko zapojemo primeren klic – aleluje v
tem času ni (napevi: GLORIA 668 in 669 / SG 341-344).
Če gre, naj bralec berila oz. beril, psalma in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo
izmed navzočih.

Evangelij (Mt 6,1-6.16-18)
Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
Glejte, da dobrih del ne boste opravljali pred ljudmi, da bi vas oni videli;
sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih.
Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj,
kakor delajo hinavci po shodnicah in po ulicah, da bi jih ljudje hvalili.
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo.
Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica,
da bo tvoja miloščina na skrivnem;
in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
Kadar molite, ne bodite kakor hinavci;
ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem.
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo.
Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo,
zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem.
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
Kadar se postite, ne bodite kakor čmerni hinavci;
grdijo si namreč obraze, da bi ljudem pokazali, da se postijo.
Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo.
Kadar se pa ti postiš, pomazili svojo glavo in si umij obraz,
da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skrivnem.
In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Poglobitev Božje besede
Po branju Božje besede naj bo razlaga oz. poglobitev svetopisemskih beril:
- Lahko preberemo misel iz cerkvenega lista, priročnika ali drugega cerkvenega občila.
- Tudi trenutki tišine pomagajo poglobiti svetopisemska berila.
- Zelo primerno je, če se o enem izmed svetopisemskih besedil pogovorimo (glej stran 4).
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupnobranje-svetega-pisma.pdf.
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Vprašanja k evangeliju
O spodaj navedenih vprašanjih oz. napotkih lahko razmišljate sami ali z drugimi.
Izberite tista vprašanja, ki Vas najbolj nagovarjajo.

1. Jezus kritizira ljudi, ki izpostavljajo svoje versko življenje.
Na drugem mestu pa tudi pravi, da se ga ne smemo sramovati.
Kako lahko po Vašem mnenju živimo svojo vero in o njej govorimo,
ne da bi se pri tem sami postavljali v ospredje?
Kako smo lahko verodostojni kristjani?
2. Postni čas nas usmerja na velikonočni praznik, torej nas vodi k življenju.
To naj vpliva tudi na naše odnose.
Kaj naj bi se v tem postnem času poboljšalo, če pomislite na svoje soljudi
(ali konkretnega sočloveka)?
Kako bi lahko poglobili Vaš odnos do Boga?
Pazite na to, da bodo Vaši načrti čim bolj konkretni in izvedljivi.
3. Današnji evangelij govori o treh vidikih, ki se dopolnjujejo:
o miloščini, molitvi in postu.
Kateri poudarek boste dali Vašemu postu, kaj je Vaš namen za ta post?
4. Očitno sta molitev in post tesno med seboj povezana.
Kako bi se spremenil Vaš način molitve,
če bi dnevno molitev zavestno povezali s postnim namenom.
Kaj bi obratno pomenilo, če bi razumeli Vašo odpoved kot molitev?
Pazite v prvih dneh posta na ta dva vidika.
Če hočete, si važne misli in spoznanja lahko zabeležite.
5. Post in miloščina sta prav tako dve strani ene medalje.
Kdo bi lahko letos imel še korist od tega, da se postite?
Določite že zdaj, kako naj se to zgodi.
Preverite vsak teden, kako Vam uspe, da uresničite te namene.
Na koncu lahko nekaj časa molčimo, lahko pa tudi prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Misericordias Domini: https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU
- Miserere mei: https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
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ODGOVORITI in MOLITI
Blagoslov pepela in pepeljenje
Sedaj postavimo posodo s pepelom v sredino in nadaljujemo z blagoslovno molitvijo.

V
Bog nas vabi v tem času sprave,
da se odpremo njegovi milosti.
Da lahko zraste nekaj novega, je včasih treba staro odstraniti.
To izraža tudi znamenje pepela.
Če se odpovemo slabemu, je to kakor gnojilo za dobro,
ki naj začne rasti v našem življenju.
Božji blagoslov pa naj nas pri tem spremlja in dopolni to,
kar bomo v teh dneh začeli. Molk
V
Milostljivi Bog,
čudovito si človeka ustvaril.
Dal si mu svoje zapovedi in ga vabiš, naj izbere življenje.
Ne zavračaš nas, svojih otrok, tudi če smo zapustili tvoja pota.
Z očetovsko ljubeznijo nas iščeš in vabiš v svojo skupnost.
(Vsi) Tebi hvala čast in slava.
Odpev lahko tudi zapojemo; napev: GLORIA 954.

V
Poslal si svojega Sina Jezusa Kristusa,
da bi v njem spravil padli svet s seboj.
Nosil je našo krivdo
in nam po svojem vstajenju odprl vrata večnega življenja.
Po svojih ranah nas je ozdravil. Odpev
V
Da bi živeli v tvojem miru,
si nas napolnil z Duhom odpuščanja in sprave.
Obnavlja nas po podobi tvojega Sina
in nam pomaga živeti po tvoji besedi. Odpev
V
Usmiljeni Oče,
stojimo pred teboj s svojimi grehi in napakami,
s svojimi slabostmi in svojo krivdo.
Ozri se dobrotljivo na nas, ki se bomo danes zaznamovali s pepelom.
Blagoslovi nas v teh dneh spreobrnjenja in pokore.
Daj nam novo srce in stanovitnega duha.
Sprejmi naše molitve, post in dobra dela in nas poživi v svoji pravičnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(Vsi) Amen.
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Voditelj oz. voditeljica molče pokropi pepel z blagoslovljeno vodo.
Potem naredi vsem, ki želijo, s pepelom znamenje križa na čelo in reče:

V

Spreobrni se in veruj evangeliju.

Sledijo prošnje in Oče naš.

Prošnje in Oče naš
V
Prosimo Boga, da nas v štiridesetdnevnem postu
spremlja s svojim usmiljenjem:
1. Podeli svoji Cerkvi duha spreobrnjenja,
da bo dostojno obhajala praznik Kristusovega vstajenja.
(Vsi) Prosimo te, usliši nas.
2. Podeli vsem narodom duha sprave,
da bodo živeli v miru in slogi.
3. Podeli vsem, ki doživljajo krivico duha odpuščanja,
da bodo našli notranji mir in uteho.
4. Podeli bolnikom in trpečim duha tolažbe,
da ne bodo obupali.
5. Podeli nam vsem duha ljubezni,
da bomo videli potrebe svojih soljudi in jim stali ob strani.
(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
Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega
in pripelji v večno življenje.
(Vsi) Amen.
Na koncu bogoslužja lahko damo v cvetlični lonec, ki je napolnjen z zemljo, nekaj rastlinskega
(pšeničnega) semena in dodamo malo pepela. S tem zelenjem potem lahko okrasimo mizo pri
velikonočnem obedu.
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