
DOMAČI  BLAGOSLOV  VELIKONOČNIH  JEDIL  

Velika sobota je priprava na Veliko noč.
Lepo je, če vsak sodeluje pri pripravi.

Recimo, popoldne ali zvečer se zberemo,
da blagoslovimo tipično velikonočna jedila.

Zberemo se vsi skupaj pri lepo okrašeni
mizi. Najprej se umirimo. Skupaj:  

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. 

Eden  od  odraslih  bere  uvod: Resnica  o
Kristusovem vstajenju je tako osrečujoča, da jo kristjani praznujemo vsako
nedeljo, na Veliko noč pa še prav posebej slovesno. Blagoslovljena jedila so
del tega praznovanja. Preden jih bomo pojedli, jih želimo blagosloviti, da nas
bodo  spominjala  tvoje  dobrote,  Jezus  in  da  vemo,  da  nas  hraniš  tudi  z
duhovnimi jedmi: mašo, molitvijo, dobrimi deli, odpuščanjem in veseljem. Ko
jih bomo sedaj blagoslovili, naj bodo naša srca polna hvaležnosti do Kristusa,
ki nas je odrešil, hkrati pa spodbudil k iskanju odgovora na vprašanje: Kaj
pomeni Velika noč meni in družini? (lahko pogovor...)

Odlomek iz Markovega evangelija (Mr 16,1  –  6)
Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Salóma
kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle h grobu navsezgodaj,
ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile: »Kdo nam bo odvalil  kamen od
vhoda v grob?« Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen; in bil je
zelo velik.  Stopile  so v  grob in zagledale mladeniča,  ki  je  sedel  na desni
strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so se zelo začudile. On pa jim je rekel:
»Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil  je obujen. Ni ga
tukaj.«

Voditelj molitve prebere zahvale. 
Izrekli bomo zahvale in skupaj bomo odgovarjali: 

HVALA TEBI, JEZUS!

*Za tvojo smrt in vstajenje, ki nam prinaša upanje na večno življenje.  Hvala...

*Za vse, ki so po tvojem zgledu do nas dobri in nas imajo radi.  Hvala...

*Za veselje, s katerim nas napolnjuješ v velikonočnih praznikih.  Hvala... 

*Lahko tudi osebne zahvale...                                      Hvala....

Vsi skupaj zmolimo Očenaš. 

Nekdo od odraslih vzame v roke ali pokaže na posamezno jed in moli
blagoslov.  (Jedi lahko blagoslovimo z blagoslovljeno vodo.)

KRUH 
Nebeški Oče, kruh je sad tvoje dobrote in našega
dela.  Naj  ga  zaužijemo polni  hvaležnosti.  Ko  ga
bomo jedli,  naj začutimo tvojo bližino, ki  naj nam
pomaga  poglobiti  vero,  upanje  in  ljubezen.
Spoštljivo bomo jedli ta kruh, z enako spoštljivostjo
pa želimo prejemati tudi Kristusa v svetem obhajilu!

MESO
Dobri Bog, tvoje telo je trpelo zaradi udarcev biča,
pritiska  trnove  krone  in  ran,  zadanih  z  žeblji.  To
blagoslovljeno meso naj nas spominja vsega, kar si
si za nas pretrpel. Daj nam velikodušno srce, da te
bomo ljubili  z  gorečo  ljubeznijo  in  ti  bili  zvesti  do
smrti 

PIRHI
Rdeči  nas  še  posebej
spominjajo  na  Jezusove  kaplje  krvi.  Piščanec
potrebuje veliko moči, da zdrobi jajčno lupino in se
je osvobodi. Gospod Bog, ko bomo jedli te pirhe,
bomo občudovali moč Jezusovega vstajenja, ki je
zdrobilo  spone  smrti.  Naj  s  Kristusovo  pomočjo
premagamo strah pred smrtjo in naj bomo tudi mi
na smrt vedno pripravljeni. 

HREN
Oblika  hrena  je  spomin  na  Jezusove  žeblje.
Dobri Bog, ko bomo okusili ostrino hrena, naj se
spomnimo,  da  je  Kristusovo  trpljenje  cena
našega odrešenja. Trpkost in grenkoba hrena pa
naj nas opominjata, da se bomo ogibali greha in
delali dobro. 

SKLEP BLAGOSLOVA
Nebeški Oče, blagoslovi tudi ostale jedi. Daj, da jih bomo imeli vse leto dovolj
in da bomo vedno hvaležni. Hvala, da jih lahko kupimo, hvala vsem, ki so jih
pridelali. Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo nekoč obhajali večno in
neminljivo veliko noč. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Na veliko noč lahko blagoslovimo zajtrk in kosilo takole: 

Bog naš Oče,  od tebe je  vse kar  smo in kar imamo.  Prosimo te
blagoslovi te jedi in nas, saj jih želimo pojesti v slavo tvojega Sina, ki
je vstal od mrtvih iz živi na veke. Nauči nas, da bomo v darovih videli
tvojo  dobroto  in  jih  radi  delimo  z  drugimi.  Po  Kristusu,  našem
Gospodu.  Kristus je vstal, aleluja, aleluja. Amen. 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.            Dober tek!


