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Preko trpljenja do vstajenja
Epidemija koronavirusa je velika
preizkušnja za naše življenje, pa
tudi za našo vero. Samo v luči
Kristusovega trpljenja in smrti moremo vsaj malo razumeti smisel
trpljenja in smrti. Za velikim
petkom je prišla velika noč in
vstajenje. To je tudi upanje za nas, da nas po smrti čaka
novo življenje. Kristus je vstal in živi, živeli bomo večno
tudi mi! ALELUJA!
Še vedno smo v nenavadnih in nenormalnih časih
epidemije. Ljudje smo utesnjeni, pa tudi negotovi, saj ne
vemo kaj nas še čaka. Napovedi niso najboljše. Po državnih navodilih in navodilih škofov so do nadaljnjega
maše z verniki še vedno zelo omejene na majhno število
ljudi. Tudi verouk bo do nadaljnjega potekal še na daljavo.

Tudi ne vemo, kako bo za praznike. Vsi
obredi, tudi na cvetno nedeljo in za veliko
noč so omejeni le na nekaj ljudi. Se pa
navodila od dneva do dneva spreminjajo.
Sprotna navodila si preberite na spletu
(Župnija Raka oznanila – na strani Krajevne
skupnosti Raka). V soboto pred cvetno
nedeljo dopoldne boste od 8h do 12h lahko
dobili pri župnišču poleg Raškega zvona z molitvijo za
blagoslov oljk in zelenja na cvetno nedeljo ter blagoslov
velikonočnih jedil še blagoslovljeno vodo in voščilnice, pa
morda še kaj. Na cvetno nedeljo in na Veliko noč ne prihajajte
množično v cerkev, ker ne boste smeli v cerkev. Na žalost!
Vsekakor pa naj ne prihajajo v cerkev tisti, ki so kakorkoli
bolni, prehlajeni, ki kašljajo, starejši in kakor koli rizični.
Strogo se moramo držati predpisov: maska, razkuževanje rok,
medsebojna oddaljenost, itd.
Kot kaže bo letos zelo omejen blagoslov butar na cvetno
nedeljo in velikonočnih jedil na veliko soboto. Sicer boste našli
še sprotna navodila za našo župnijo na spletu. V takem
izrednem slučaju lahko opravite blagoslov tudi sami. Vsi verniki smo po
krstu deležni Kristusovega duhovništva, zato ste lahko prepričani, da bo
Bog gotovo uslišal vašo prošnjo za
blagoslov.

Blagoslov oljk, butar in zelenja na cvetno nedeljo:
* V imenu Očeta… - V spomin na Jezusov slovesni prihod v
Jeruzalem, ko so ga množice pozdravljale z zelenjem in
cvetjem, prosimo za božji blagoslov:
Molimo. Vsemogočni bog, blagoslovi + to zelenje,
znamenje življenja in zmage. Veseli slavimo Kristusa
kralja, daj nam, da bomo nekoč dospeli v večni Jeruzalem
v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molimo. O Bog, vate zaupamo. Pomnoži nam vero, usliši
naše prošnje in blagoslovi + to zelenje. Naj ostanemo
vedno zvesti Kristusu kralju in naj bo naše življenje polno
dobrih del. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.
* Nato zelenje pokropimo z blagoslovljeno vodo ter
molimo v čast Kristusovemu trpljenju Očenaš, Zdravo
Marijo in Slava Očetu ali pa desetko rožnega venca.
Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto:
* V imenu Očeta… Velikonočna jedila nas spominjajo na
Jezusovo trpljenje za naše odrešenje. Za nas in za naše
grehe je trpel, za nas je umrl pa tudi vstal od mrtvih.
Jezusovo vstajenje je temelj naše vere in upanje tudi za
nas, da nas po smrti čaka novo življenje.
Blagoslov kruha. Molimo. Gospod Jezus Kristus, živi kruh
večnega življenja, blagoslovi + ta kruh, kakor si blagoslovil
pet hlebov v puščavi. Po njem naj prejmejo tvoji verniki,
ki ga bodo uživali, dušno in telesno zdravje in se veselijo
tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Blagoslov mesa. Molimo. O Bog, blagoslovi + to meso, ki
ga želimo tvoji verniki uživati v tvojo hvalo, po vstajenju
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje
vekomaj. Amen.
Blagoslov pirhov. Molimo. Vsemogočni bog, prosimo te,
blagoslovi + te pirhe. Naj bodo zdrava jed tvojim
vernikom, ki jih bodo uživali in se ti zahvaljevali zaradi
vstajenja tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki
s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Blagoslov hrena. Molimo. O Bog, blagoslovi + ta hren. Ko
bomo okusili njegovo ostrino, naj se spomnimo, da je
Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Blagoslov ostalih jedi. Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so
vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo.
Blagoslovi + vse te ostale jedi in nas nauči, da bomo v
tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih
bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega
zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
* Nato jedila pokropimo z blagoslovljeno vodo ter molimo
v čast Jezusovemu vstajenju Očenaš, Zdravo Marijo in
Slava očetu ali desetko rožnega venca. Lahko si tudi že
voščimo blagoslovljene praznike. - Tudi vaš župnik vam
želi blagoslovljene praznike in veselo Alelujo!
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