Pripravimo mizo in se med seboj pogovorimo o simboliki velikonočnih jedi (glej gradiva za
posamezna triletja):
 meso – simbol Jezusovega človeškega telesa,
 kruh in vino – simbol Jezusove evharistične daritve,
 pirhi – simbol Jezusovega groba, tudi simbol Jezusovih ran (5 rdečih pirhov),
 hren – simbol žebljev, tudi simbol žolča, ki so ga dali piti Jezusu na križu,
 ostale jedi – želja po Božjem blagoslovu v našem življenju.
Nato prisostvujemo in glasno sodelujemo pri spletnem prenosu blagoslova jedi





V molitveni kotiček ali na družinsko mizo položimo: križ in svečo, Sveto pismo,
blagoslovljeno vodo in košaro z jedmi.
Dogovorimo se, kdo bo voditelj bogoslužja in kdo glavni bralec.
Izberemo pesmi, ki jih bomo peli.

Voditelj

Zbrali smo se, da bi v moči krstnega duhovništva blagoslovili jedi, ki smo jih
pripravili za velikonočni zajtrk. Vir blagoslova je Bog, od njega prihaja vsak
blagoslov. Zato blagoslavljamo v imenu Očeta, ki je vse ustvaril; Sina, po katerem
prihaja do nas Božja ljubezen; v imenu Svetega Duha, ki nas v tej ljubezni
ohranja. Jedi, ki so pred nami, naj v nas prebudijo hvaležnost za vse prejete
darove v našem življenju.
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Bog naj nam izkaže milost in nas blagoslovi,
naj razjasni svoje obličje med nami,
da na zemlji spoznajo tvojo pot,
med vsemi narodi tvoje odrešenje.
Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog,
naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva.
Naj se veselijo in radujejo narodi,
ker sodiš ljudstva pošteno,
vodiš narode na zemlji.
Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog,
naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva.
Zemlja je dala svoj pridelek,
Bog, naš Bog nas blagoslavlja.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Vsi
Amen. Tako bodi.
Sledi kratka tišina.
Voditelj
Prosimo sedaj Boga, našega Očeta:
Bralec
Prosimo za vse kristjane, da bi vedno prinašali upanje in veselje v svet.
Vsi
Prosimo te, usliši nas.
Bralec
Prosimo za nas in vse družine, da bi velikonočne praznike obhajali v zdravju in
ljubezni.
Vsi
Prosimo te, usliši nas.
Bralec
Prosimo za bolne in zapuščene, osamljene in pozabljene, napolni ti njihova srca
s svojo radostjo.
Vsi
Prosimo te, usliši nas.
Bralec
Prosimo za vse, ki trpijo zaradi koronavirusa in njihove domače. Daj jim poguma,
zaupanja in vere, saj ti premagaš vsako bolezen in smrt.
Vsi
Prosimo te, usliši nas.
Voditelj
Nebeški Oče, tebe častimo in hvalimo in slavimo. Po našem Gospodu, Jezusu
Kristusu.
Vsi
Amen.
Vsi s stegnjeno roko nad mizo molimo:
Nebeški Oče, blagoslovi to hrano. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo,
da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti
evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Bralec

Pokrižamo se in zapojemo katero izmed postnih pesmi.
Dogovorimo se za spremljanje spletnega prenosa velikonočne vigilije.

Pripravil Slovenski katehetski urad

