3. VZOREC
Dogovorimo se za potek slavja. Zberemo se krog mize
in se umirimo. Oče (mama) prižge svečo/sveče glede na
postni teden. Nato se pokrižamo: V IMENU
OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA.
AMEN.
Oče (mama) prebere prošnje na katere
skupno odgovorimo: Prosimo te, usliši
nas!
Oče (mama): Zahvalimo se Bogu Očetu,
za letošnji postni čas. Ponižno ga
prosimo, naj nam očisti naša srca ter nas
utrdi v medsebojni zvestobi in ljubezni:
1. Naj nas krepi vsaka beseda, ki prihaja od tebe.
2. Naj hrepenimo po kruhu, ki ostane za večno življenje
in nam ga ti dobrotno daješ pri sv. maši.
3. Naj se radi odrečemo svojemu preobilju, da bomo
lahko pomagali bratom in sestram v pomanjkanju.
4. Naj se resnično spreobrnemo, da prejmemo
odpuščanje in pomoč za življenje v pravičnosti in
iskrenosti.
Kdor želi, lahko pove še svojo osebno prošnjo.
Ostanemo kakšen trenutek v tišini.
Nato skupno zmolimo: OČE NAŠ,…
Starši nato pokrižajo otroka/e in ugasnejo svečo/sveče.
--------------------------------------------------------------------------------

Kakor je tisti, ki sledi luči, deležen njene svetlobe, tako je tudi
tisti, ki hodi za Gospodom, deležen njegovega odrešenja in s
tem »veselja nad zveličanjem«. Naj postni obred pri nas doma
razodeva, da je to za nas »čas milosti« in »dan rešitve«. Zato
pogumno in načrtno na skupno postno pot družinske
molitvene priprave na Veliko noč.

BLAGOSLOVLJEN POST!

POST PRI NAS DOMA

--------------------------------------------------------------------------------

NA POTI PROTI VELIKI NOČI

--------------------------------------------------------------------------------

S pepelnično sredo smo začeli letošnji postni čas, ki traja 40
dni in usmerja naš pogled proti velikonočnemu prazniku. V tem času
bomo obhajali 6 postnih nedelj, ki nas bodo s posebej izbranimi
odlomki Svetega pisma duhovno pripravljale, usmerjale, poglabljale
in povezovale naše postno potovanje skozi »puščavo« sodobnega
življenja med seboj in z Bogom. V njih skušajmo prepoznati Božje
sporočilo za naš čas; zaustavimo, razmislimo in okrepimo se ob njih,
da bomo lahko vztrajali na začeti poti k velikonočni zarji Jezusovega
vstajenja.
Vzemimo si čas in ob postnih simbolih, ki nas bodo zbirali v
molk, obred in molitev, pripravimo svoja srca za Gospodovo povabilo:
»Glejte, zdaj je čas milosti, glejte, zadaj je dan rešitve«. Ko bomo
vsako nedeljo prižigali svečo/sveče, naj v nas prebudijo vero Vanj, ki
je »s svojim križem svet odrešil«.
Preden začnemo moliti, najprej za nekaj trenutkov utihnemo,
da se od zunanje raztresenosti in pozornosti na druge stvari, notranje
zberemo in umirimo. Tako bo naša molitev bolj zbrana.
Na začetku in ob koncu skupne molitve
spoštljivo in počasi naredimo križ, tako da se s prsti
desnice dotaknemo čela, prsi, leve in desne rame ali
pa z desnim palcem narišemo majhen križec na čelu,
ustih in prsih ter pri tem izgovarjamo ime Svete Trojice:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Če imamo doma blagoslovljeno vodo, jo pripravimo v primerno
posodico, da se z njo pokrižamo na začetku in na koncu molitve.
Na voljo so 3 vzorci molitvenega obreda. Najbolj
pomembno je, da se družina zbere, pa četudi prižge samo
svečko. Postno slavje naj bo po možnosti vedno ob isti uri in če
je le mogoče, v petek in nedeljo zvečer. Kot postne simbole, ob
katerih se bomo zbirali, lahko postavimo križ, trnjevo vejico,
majhen vijola prtiček in vijola svečo/sveče na vidno/častno
mesto. Na zadnjo 6. postno – oljčno/cvetno nedeljo postavimo
zraven še oljčno vejico.

2. VZOREC

1. VZOREC
Dogovorimo se za potek slavja. Zberemo se krog mize
in se umirimo. Oče (mama) prižge svečo/sveče glede na
postni teden. Nato se pokrižamo: V IMENU OČETA IN SINA
IN SVETEGA DUHA. AMEN.
Oče (mama) prebere
odlomek evangelija za tisti
dan iz Svetega pisma ali iz
molitvenika Magnifikat ali na
spletni
strani:
www.hozana.si/Božjabeseda
Ostanemo kakšen trenutek
v tišini.
Nato oče (mama) reče:
MOLIMO TE, KRISTUS, IN
TE HVALIMO
Vsi odgovorimo: KER
SI S SVOJIM KRIŽEM SVET
ODREŠIL
Nato se primemo za roke in skupno zmolimo:
SVETI ANGEL…
Na koncu starši pokrižajo otroka/e z blagoslovljeno
vodo in ugasnejo svečo/sveče.

Dogovorimo se za potek slavja. Zberemo se krog mize
in se umirimo. Oče (mama) prižge svečo/sveče glede na
postni teden. Nato se pokrižamo: V IMENU OČETA IN SINA
IN SVETEGA DUHA. AMEN.
Skupno lahko zapojemo/preberemo kakšno postno
pesem.
Oče
molitev:

(mama)

zmoli

Gospod
Bog,
v
postnem času nas vabiš k
pokori in spreobrnjenju.
Prosimo te, pomagaj nam v
premagovanju z vsem hudim
v nas. Po Kristusu, našem
Gospodu.
Vsi odgovorimo: AMEN.
Ostanemo kakšen trenutek v
tišini.
Nato oče (mama) reče: SPREOBRNIMO SE
Vsi odgovorimo: IN VERUJMO EVANGELIJU
Nato skupno zmolimo kesanje:
MOJ BOG, ŽAL MI JE…
Na koncu starši pokrižajo otroka/e z blagoslovljeno vodo
in nato še vsi med seboj ter ugasnejo svečo/sveče.

