MOLITEV PRI VELIKONOČNEM ZAJTRKU

DRUŽINSKI BLAGOSLOV JEDIL IN VOŠČILO DUHOVNIKOV

Velikonočni zajtrk je lepa priložnost, da se pri mizi zberemo vsi. Zajtrk uživamo v
hvaležnosti drug za drugega in Božjo ljubezen, v kateri smo odrešeni. Ob tem pa se
spomnimo vseh, s katerimi živimo vero in so mogoče že v večnosti.
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen

Zmolimo Očenaš in še kakšno molitev, s katero bodo lahko sodelovali tudi otroci.
Voditelj: Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas ti prazniki
prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in
sveti evharistični skrivnosti. Naj nas to srečanje pri mizi še bolj poveže med seboj in v
duhu tudi z našim župnijskim občestvom. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen

LETO DRUŽINE
19. 3. 2021 – 26. 6. 2022
V tem času bo potekalo leto družine
Amoris laetitia (Radost ljubezni),
ki zaznamuje peto obletnico izdaje
Posinodalne apostolske spodbude
Amoris Laetitia.
Ob sklepu tega leta bo v Rimu potekalo
deseto svetovno srečanje družin.
Papež želi, da bo to leto priložnost za
poglobitev zavesti o ljubezni, lepoti in
veselju v družini. V teku leta bo prišlo še
veliko vabil. Za začetek naj nas v to leto
pospremita ti dve papeževi misli:
»Glavni namen dokumenta je v času in kulturi, ki sta temeljito spremenjeni, sporočati,
da je danes s strani Cerkve nujen novi pogled na družino: ni dovolj poudariti vrednost
in pomembnost doktrine, če ne postanemo varuhi lepote družine in če goreče ne
skrbimo za njene slabotnosti in rane.« (Rim, 18. 3. 2021)
»Podpirajmo torej družino! Branimo jo pred tistim, kar ogroža njeno lepoto.
Približajmo se tej skrivnosti ljubezni s čudenjem, obzirnostjo in nežnostjo. In
prizadevajmo si varovati njene dragocene in delikatne vezi: otroci, starši, stari starši
… Te vezi potrebujemo za življenje in to za dobro življenje, da bi človeštvo postalo
bolj bratsko.« (Rim, 27. 3. 2022)

San Giovanni Rotondo, p. M. I. Rupnik

… in videl je in veroval. Jn 20,8
Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla,
vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl
povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel
za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi
glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi
oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval.
Jn 20,1-9
Peter in Janez sta skupaj tekla h grobu in sta našla vse tako, kot jima je povedala
Marija Magdalena. Poročilo pravi, da je prazen grob samo Janeza navdal z vero.
Tako Marija Magdalena pred tem kot Peter sedaj še ne moreta dojeti, kaj se je v
resnici zgodilo. Nekaj pa je po vstajenju popolnoma jasno: učenci Jezusa srečajo
samo skupaj – učenca v Emavsu, dvanajsteri v dvorani zadnje večerje, Tomaž mora
počakati v skupnosti. Če pa se Jezus pokaže komu osebno, ta sprejme nalogo, po
kateri poveže učence.
Epidemija nas postavlja v povsem nove okoliščine. Naša občestva so »razbita«,
obrede bomo obhajali na zelo prilagojen način, tradicionalni velikonočni obiski
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