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

Zahvalna nedelja

Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti ali s prijatelji in znanci praznujemo zahvalno
nedeljo. Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben
predlog na tej spletni strani tudi v nemščini. Pripravite prostor, kjer se boste zbrali. Postavite
na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo, po možnosti tudi posoda z blagoslovljeno vodo.
Seveda naj ne bi manjkala košara s pridelki. Obrazec lahko prilagodite svojim potrebam – s
tem, da ga krajšate ali dodate druga besedila. 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 predvsem
psalm, berilo 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. 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 (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.
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Prižiganje sveče in pesem
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo. Nato lahko zapojemo zahvalno pesem, na primer:
- K tebi Bog in naš Gospod (GLORIA 506, 1. in 2. kitica / SG 386, 1. in 4. kitica)
- Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511/SG 405)
- Zapojte hvalnico (GLORIA 811/SG 435)
- Hvali Gospoda, mogočnega kralja (GLORIA 832/SG 789)
- Gospod, ti si med nami (GLORIA 512)
- Pojte z nami aleluja (GLORIA 837)
- Danes je dan (GLORIA 841)
- Pridi k nam, Gospod (GLORIA 879)
- O moj Gospod, bodi zahvaljen (GLORIA 845)
- Laudate omnes gentes (GL 844): https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0

Križ
Nato se pokrižamo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.

Uvod
Voditelj oz. voditeljica na kratko razloži pomen te slovesnosti.

V
Zbrali smo se, da rečemo HVALA.
Spomladi smo začeli z delom na vrtu (in na polju).
Sejali in sadili smo, pulili smo plevel in prilivali rastlinam.
Košara s pridelki, ki smo jo pripravili, nam pripoveduje o tem,
da naše delo ni bilo zaman.
Zato se bomo danes zahvalili –
za vse te pridelke in Božji blagoslov,
ki nas spremlja in podpira.
V berilu iz Svetega pisma bomo najprej slišali,
da je Mojzes naročil svojemu ljudstvu,
kako naj se zahvali za Božje darove, ko pride v obljubljeno deželo.

Berilo (5 Mz 26,1-2.5-11)
Berilo iz pete Mojzesove knjige.
Ko prideš v deželo, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v dedno posest,
in jo vzameš v last in se v njej naseliš,
vzemi nekaj prvin vseh zemeljskih sadov,
ki jih dobiš iz svoje dežele, katero ti daje GOSPOD, tvoj Bog,
daj jih v koš in pojdi na kraj, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog,
da tam prebiva njegovo ime!
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Potem spregovôri in reci pred GOSPODOM, svojim Bogom:
»Moj oče je bil blodeč Aramejec.
Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi tujčeval.
Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod.
Toda Egipčani so hudo ravnali z nami,
stiskali so nas in nam nalagali težko tlako.
In vpili smo h GOSPODU, Bogu naših očetov,
in GOSPOD je slišal naš glas in videl našo bedo, težavo in stisko.
GOSPOD nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom,
z veliko strahoto, z znamenji in s čudeži.
Pripeljal nas je v ta kraj
in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med.
In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal, GOSPOD.«
Tako postavi koš pred GOSPODA, svojega Boga,
in se prikloni pred GOSPODOM, svojim Bogom!
Z levitom in tujcem, ki sta v tvoji sredi, se vesêli vseh dobrot,
ki jih je GOSPOD, tvoj Bog, dal tebi in tvoji hiši!

Psalm (Ps 67,2-8)
Psalm se lahko moli tako, da ga nekdo prebere in ostali poslušajo. Lahko pa tudi voditelj oz.
voditeljica prebere po eno vrstico, ki jo nato vsi ponovijo. Za to navzoči ne potrebujejo
besedila. Če pozorno poslušajo, vrstice lahko ponovijo na pamet in jih tako še bolj poglobijo.
Molitev psalma lahko odpade – v tem primeru nadaljujemo z zahvalo in prošnjo.

V Bog naj nam izkaže milost in nas blagoslovi,
(Vsi) Bog naj nam izkaže milost in nas blagoslovi,
V naj razjasni svoje obličje med nami, (Vsi) naj razjasni svoje obličje med nami,
V da na zemlji spoznajo tvojo pot, (Vsi) da na zemlji spoznajo tvojo pot,
V med vsemi narodi tvoje odrešenje. (Vsi) med vsemi narodi tvoje odrešenje.
V Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog, (Vsi) Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog,
V naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva. (Vsi) naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva.
V Naj se veselijo in radujejo narodi, (Vsi) Naj se veselijo in radujejo narodi,
V ker sodiš ljudstva pošteno, (Vsi) ker sodiš ljudstva pošteno,
V vodiš narode na zemlji. (Vsi) vodiš narode na zemlji.
V Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog, (Vsi) Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog,
V naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva. (Vsi) naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva.
V Zemlja je dala svoj pridelek, (Vsi) Zemlja je dala svoj pridelek,
V Bog, naš Bog nas blagoslavlja. (Vsi) Bog, naš Bog nas blagoslavlja.
V Bog nas blagoslavlja, (Vsi) Bog nas blagoslavlja,
V naj ga častijo vsi konci zemlje. (Vsi) naj ga častijo vsi konci zemlje.
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Zahvala in prošnja
Voditelj oz. voditeljica povabi k molitvi.
Če je primerno, lahko najprej navzoči izrečejo zahvalo ali prošnjo.

V

Zahvalimo se Bogu za darove, ki smo jih v tem letu prejeli.
Prošnji klic (lahko ga tudi zapojemo; melodija glej GLORIA 896):

(Vsi) Blagoslovi te darove.
Ali: Oči vseh čakajo nate, ti jim daješ hrano ob pravem času;
odpiraš svojo roko in tešiš žejo vsemu živemu.
Dobri Bog, ustvaril si zemljo in vse, kar na njej živi.
Vsaka stvar ti daje hvalo.
Po lepoti narave nam razodevaš svojo dobroto in veličino.
Zahvaljujemo se ti za življenjski prostor, ki si ga nam pripravil.
Ne dopusti, da bi ga samovoljno uničili.
Spremljaj vsa živa bitja s svojim blagoslovom.
Prošnji klic: Vsi

Daješ rastlinam rast,
nas pa navdajaš z veseljem, da smemo biti tvoji sodelavci,
ko obdelujemo in gojimo stvarstvo, v katero si nas postavil.
Zahvaljujemo se ti, da s svojim blagoslovom spremljaš naše delo na vrtu (in polju).
Usmili se vseh, ki jim je toča, suša ali druga nesreča uničila pridelke.
Nasiti lačne in se usmili tistih, ki so morali zapustiti svoje domove.
Prošnji klic: Vsi

Dal si kmetom in kmeticam odgovornost, da ohranijo lepoto naše pokrajine.
Zahvaljujemo se ti, da nas hranijo z dobrinami, ki jih sami ne moremo pridelati
in omogočajo, da je naša miza bogato pogrnjena.
Ohrani jim spoštovanje do vseh živih bitij,
da nas bodo oskrbovali z zdravimi živili
in ohranili življenjski prostor naslednjim rodovom.
Prošnji klic

Podpiraš nas pri vsakdanjem delu
in ga spremljaš od začetka do konca.
Navdajaš nas z vseseljem nad tem, kar nam je uspelo
in nam daješ moč, da vztrajamo pri tem, kar smo začeli.
Zahvaljujemo se ti za raznolike možnosti udejstvovanja.
Ozri se pa tudi na tiste, ki jim je delo postalo breme
in v njem ne vidijo več smisla.
Prošnji klic
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Oče naš
V
V sredini Očenaša je prošnja za vsakdanji kruh.
Pomislimo na to, ko bomo sedaj zmolili, kakor nas je naučil 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.

Blagoslovna molitev
Na koncu pobožnosti voditelj oz. voditeljica zmoli blagoslovno molitev.
Pri tem lahko pridelke pokropi z blagoslovljeno vodo. Molitev lahko molijo vsi skupaj.

V ali vsi
Dobri Bog,
vsa bitja čakajo nate, da jim daš hrano ob pravem času.
Odpiraš svojo roko in vse nasičuješ z dobrinami.
Zahvaljujemo se ti za pridelke na vrtu
in letino na poljih.
Slavimo te, ker dobrohotno spremljaš naše delo
in nam omogočaš, da končamo, kar smo začeli.
Blagoslovi te darove,
Na tem mestu lahko naredimo križ nad košaro s pridelki.

sadove zemlje in dela naših rok.
Naj jih bomo uživali v miru in slogi.
Hrani in podpiraj nas in vse, ki te kličejo,
zdaj in vekomaj.
(Vsi) Amen.
Vsi se pokrižajo z besedami:

(Vsi) V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Blagoslovna pesem
Na koncu lahko zapojemo blagoslovno pesem ali pa ji prisluhnemo. Primeri:
- Blagoslovi naj te Gospod (GLORIA 898)
- Gospod te blagoslovi: https://www.youtube.com/watch?v=4zxQMYAQ9jE
- Gospod naj ti da svoj blagoslov: https://www.youtube.com/watch?v=RsOERZJsd70

Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo
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