ZAČETEK POSTA NA PEPELNICO
Tukaj najdete besedila in molitve za začetek postnega časa. Vzemite si nekaj minut
časa. Pripravite nekaj pepela in prižgite na začetku svečo. Bolj obširno bogoslužje
najdete na škofijski spletni strani:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskirche-leben
KRIŽ IN UVOD
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Stojimo na začetku štiridesetdnevnega postnega časa.
Usmerjamo se na veliko noč, ki je veliki praznik življenja.
Božja beseda nam kaže pot in nas opogumlja.
BERILO (5 Mz 7,6-9)
GOSPOD, tvoj Bog, te je izbral,
da boš ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstev,
ki so na površju zemlje.
GOSPOD se ni nagnil k vam in vas izbral zato,
ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstev,
saj ste najmanjši izmed vseh,
temveč zato, ker vas GOSPOD ljubi in hoče držati prisego,
ki jo je dal vašim očetom,
vas je GOSPOD izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti,
iz roke egiptovskega kralja faraona.
Vedi torej, da je GOSPOD, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog,
ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo
in izpolnjujejo njegove zapovedi, do tisočega rodu.
MOLITEV
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.

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.
Ozri se dobrotljivo na nas, usmiljeni Oče,
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. Amen.
Pokrižamo se s pepelom.
Če drug drugega pokrižamo, pri tem rečemo:
Spreobrni se in veruj evangeliju.
OČE NAŠ IN SKLEP
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.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Predlog: 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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