5. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil.
Voditelj: Sedaj sledi blagoslov jedil. Pripravimo
svoja srca.

4. Voditelj naredi uvod v prošnje in sklep, otroci berejo
prošnje.
Voditelj:
Kristus nam je v velikonočni skrivnosti izkazal
ljubezen do konca. Hvaležno mu vzklikajmo:
HVALA TEBI, KRISTUS!
Vsi ponovimo vzklik.
Za tvojo smrt in vstajenje, ki nam prinaša upanje
in večno življenje.
Vsi: Hvala tebi, Kristus!
Za sveto evharistijo, ki je tvoj velikonočni dar.
Vsi: Hvala tebi, Kristus!
Za blagoslov pri našem delu za vsakdanji kruh.
Vsi: Hvala tebi, Kristus!
Za vse, ki so po tvojem zgledu do nas dobri in nas
imajo radi.
Vsi: Hvala tebi, Kristus!
Za velikonočno veselje, v moči katerega bomo
tudi mi pomoči potrebnim namenili delo ljubezni
in bližine.
Vsi: Hvala tebi, Kristus!
Voditelj: Hvala tebi, Kristus, ki si nas s svojim križem
in vstajenjem odrešil in nas ljubiš vekomaj.
Vsi: Amen

Nebeški Oče,
blagoslovi ta jedila.
Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo,
da bomo vedno bolj čutili lakoto po duhovni hrani
in jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični daritvi
tvojega Sina Jezusa.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

BLAGOSLOV
VELIKONOČNIH
JEDIL
Voditelj zbrane povabi, da skupaj zmolite Oče naš.
Voditelj zaključi:
Prosimo, Gospod, daj nam svojim vernikom,
da bomo radi obhajali velikonočne skrivnosti in
željno pričakovali večne dobrote.
Naj prenovljeni vztrajamo v teh skrivnostih in
dospemo do novega življenja v Kristusu, ki živi in
kraljuje vekomaj.
Vsi: Amen.
Voditelj: Slavimo Gospoda.
Vsi: Bogu hvala.
Za sklep vsi zbrani naredimo znamenje križa.

V KROGU DRUŽINE

PRED VELIKONOČNIM
TRIDNEVJEM
V krogu družine se dogovorite, ob kateri uri se
boste na veliko soboto zbrali k blagoslovu jedil in
bo tako zbrana vsa družina.

BLAGOSLOV
JEDIL
1. Vsi naredimo znamenje križa.
2. Voditelj blagoslovi:

VELIKI PETEK
Določite družinskega člana (ali dva), ki bo na
veliko soboto zjutraj prišel pred župnijsko
cerkev po blagoslovljen ogenj, blagoslovljeno
vodo in k molitvi pred Božjim grobom.

VELIKA SOBOTA
Zjutraj pred cerkvijo bo blagoslov ognja in
vode.
Za nekaj trenutkov se v molitvi zadržite ob
Jezusu, ki leži v grobu. Ob tem pomislite na
starejše sosede, ki zaradi bolezni in starosti
ne morejo več od doma. Tudi njim odnesite
blagoslovljeni ogenj, vodo in zgibanko za
blagoslov velikonočnih jedil.
Košaro s pripravljenimi velikonočnimi jedili
postavite na sredino družinske mize, ob
kateri na prtiček pripravite tudi: svečo, križ in
posodico z blagoslovljeno vodo.
Lepo je, če obred blagoslova vodi oče
(voditelj). Lahko tudi kdo drug.

Nocoj se bodo v naši cerkvi ponovno oglasili
zvonovi in zadonela bo Aleluja - vzklik veselja.
Pozdravili bomo Kristusa, ki nam je na križu izkazal
ljubezen do konca in zmagoslavno vstal od mrtvih.
Resnica o Kristusovem vstajenju je tako
opogumljajoča da jo kristjani praznujemo vsako
nedeljo, na veliko noč pa še posebej slovesno.
Ko bomo blagoslovljena velikonočna jedila zaužili
pri zajtrku na velikonočno jutro, bo naše srce polno
hvaležnosti do Kristusa, ki nas je odrešil, hkrati pa
spodbuda k iskanju odgovora na vprašanje:
Kaj pomeni velika noč meni in moji družini?
Prisluhnimo Božji besedi.

3. Primerno je, da Božjo besedo prebere odrasla
oseba - morda mama ali kateri od starih staršev, če
živite v istem gospodinjstvu.

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.
V vstalem Kristusu imamo živo upanje.
Zahvaljen bodi Bog in Oče našega Gospoda
Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju
nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih
prerodil za živo upanje, za neuničljivo,
brezmadežno in nepokvarljivo dediščino, ki je v
nebesih shranjena za vas. Bodite tega veseli,
čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih
preizkušnjah, da bi preizkušenost vaše vere
veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v
ognju preizkuša.
V hvalo, slavo in čast vam bo, ko se bo razodel
Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste
videli. Verujte vanj, čeprav ga zdaj še ne vidite,
radujte se v neizrekljivem in poveličanem
veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč
odrešitev duš.
Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.
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Na veliko noč (običajno po velikonočni procesiji, ki v letu
epidemije odpade) se družina zbere k velikonočnemu
zajtrku.
Skupaj pripravimo vse potrebno za praznični obed.
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V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Oče naš
Zdrava Marija
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Voditelj:
Gospod, Jezus Kristus,
s krstom smo bili potopljeni v tvojo smrt in
vstajenje.
Hvala ti, ker si naš Odrešenik.
Obdari nas s svojim blagoslovom,
da bi veselje nad našim odrešenjem,
ki ga ob velikonočni mizi praznično
podoživljamo,
znali prinašati vsem ljudem, bratom in
sestram.
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Vsi: Amen.
Slava Očetu.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
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Preden zaužijemo blagoslovljena jedila, na glas
preberemo, znamenje česa je posamezna jed.
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Kruh:
je znamenje Božje dobrote in človekovega dela. Kruh
velja za osnovno človeško hrano. Kot znamenje
življenja spominja na Kristusove besede o zrnu, ki
mora v zemlji umreti, da lahko obrodi sad (prim. Jn
12,24). To zrno je Kristus, ki je moral skozi trpljenje in
smrt. Jezus je v puščavi kruh tudi čudežno pomnožil. V
molitvi pri blagoslovu duhovnik prosi, da bi verniki
kruh uživali s hvaležnostjo in ga v obhajilu spoštljivo
prejemali.
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Meso (šunka):
je podoba Jezusa Kristusa, pravega velikonočnega
Jagnjeta, ki je bilo darovano za naše grehe. Spominja
tudi na velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v
spomin na rešitev iz egiptovske sužnosti.
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Pirhi:
simbolizirajo pet Jezusovih ran, hkrati pa so tudi
podoba groba in simbol vstajenja. V jajcu se namreč
skriva življenje, ki ob določenih pogojih zdrobi lupino
in pride na dan. Lupina je podoba skal, ki so zapirale
Kristusov grob, a jih je Kristus ob vstajenju odvalil.
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Korenina hrena:
spominja na tri žeblje, s katerimi je bilo Jezusovo telo
pribito na križ. Ko okušamo njegovo ostrino, se
spominjamo, da je Kristusovo trpljenje cena našega
odrešenja. Grenkoba nas spominja na Kristusovo žejo
na križu, ki je bila predvsem žeja po človeški in Božji
bližini.
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Potica:
ali drug kolač predstavlja Kristusovo trnjevo krono.
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