Priloga je pripomoček, oporna točka
za molitev oz. razmišljanje o prisotnosti vstalega Jezusa med nami in
o našem odnosu do njega – za vse
dni v letu, zlasti za praznike v velikonočnem času. Pripravimo: velikonočno svečo, zložen prt, kruh, sliko
Vstalega ali usmiljenega Jezusa.
Velika noč je praznik Jezusovega zagotovila, da bo ostal med nami vse dni do
konca sveta. Jezus v resnici ostaja med
nami: v evharistiji, v bogoslužnih
opravilih, v duhovnikovi osebi, v zakramentih, v svoji besedi, v ubogih, bolnih
(Mt 25,31-46). Navzoč je v krščanski
skupnosti, ki živi v ljubezni (Apd 2,42-48 ;
4, 32-35), »tam kjer sta dva ali so trije
zbrani v mojem imenu« (Mt 18,20), kjer se
uresničuje njegova nova zapoved. Zato
je lahko velika noč vedno: »Kadar ljubimo
brate, prehajamo iz smrti v življenje« (1Jn
3,14).

Izvedba: v velikonočnem tednu izberite
en dan in pojdite skupaj (vsa družina) v
nek oddaljeni kraj. Dan skušajte preživeti
v resnični medsebojni ljubezni – k njej se
med seboj spodbujajte. V takšnem
razpoloženju obiščite koga od prijateljev
in sorodnikov. (Včasih smo temu rekli, da
gremo v Emavs.) Ko se vrnete domov se
zberite in si podelite doživetja »iz
Emavsa« pred velikonočno svečo,
hlebom kruha, prtom.
Osebe: Oče (O), mati (M), otroci (O), vsi
(V).
Pesem: Jezus naš je vstal od smrti
(Slavimo Gospoda št.124), ena kitica.

JAZ SEM
Z VAMI
VSE DNI
SVETA
O: V imenu
Očeta + in Sina + in Svetega Duha!
Vsi: Amen, Aleluja!
O: Molimo, Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si
razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po
Kristusu našem Gospodu. Amen!
Aleluja!
Prehodimo sedaj v duhu pot Vstalega
Gospoda od vstajenja do Binkošti.

1. UČENCA NAJDETA PRAZEN GROB
M: Molimo te Kristus in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življenje!
O: Prebere odlomek (Jn 20, 1-10).
M: Drugi učenec je Janez, prvi pride h
grobu, vendar iz ljubezni do Petra da
prednost Petru, ki prvi vstopi v grob.
»Videl je in veroval!«
O: Molimo! Gospod, daj tudi nam vsem
to milost, da bomo znali sredi znamenj vsakdanjega življenja odkrivati
navzočnost Vstalega. Veseli in z zaupanjem oznanjajmo svetu, da je v
tvojem vstajenju vir moči za preoblikovanje sveta in človeštva. Ti si Bog,
ki živiš in kraljuješ vekomaj!

Pesem: Jezus naš je vstal … (3. kitica SG
124).
M: Prebere odlomek (Lk 24,13-19.25-27).
O: Učenca sta zagrenjena. Bog je zanju
mrtev. Tudi danes mnogi mislijo tako,
zato so žalostni, obupani, razočarani,
brez smisla, brez izhoda. Toda srečanje z vstalim Gospodom jima odpre
oči, novo življenje.
M: Molimo! Gospod Jezus Kristus, še
danes nam govoriš po Svetem pismu
in učiteljstvu Cerkve. Daj nam, da ne
bomo nespametni in trdosrčni, ampak bomo odprli srce Božji besedi, ki
izpričuje, da ti, Vstali Gospod, spremljaš korake našega življenja in deliš
z nami vse stiske, dvome in razočaranja. Ti živiš po Svetem Duhu na
vse veke vekov. Amen!
3. JEZUS SE UČENCEM RAZODENE
OB LOMLJENJU KRUHA

2. JEZUS SE PRIDRUŽI UČENCEMA
NA POTI V EMAVS

O: Molimo te, Kristus, in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življenje!

M: Molimo te, Kristus, in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življene!
Pesem: Minil je dan trpljenja …( 3. kitica
SG 128).
O: Prebere odlomek (Lk 24,28-35).
M: Večer je. Tujec razlomi kruh, spoznanje, Gospod je. Nenadoma razumeta,
zakaj je v njima srce gorelo. Kristus
izgine, ostane jima kruh. Tudi danes

Kristusa ne vidimo s telesnimi očmi.
Vendar je resnično navzoč pri maši v
podobi kruha, tako kakor takrat v
Emavsu.
O: Molimo! Gospod Jezus, samo ti veš,
koliko vere in upanja potrebujemo.
Daj nam svojega Duha, da bomo ob
mizi tvoje Besede in tvojega Kruha
postali ljudje gorečega srca. Ti živiš in
kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom
vekomaj. Amen!

in omejenost.
M: Molimo! Gospod Jezus, naj nam Sveti
Duh pomaga, da bomo mogli z zgledom in besedo oznanjati, da ti odrešuješ vse ljudi po skrivnosti zakramentov svete Cerkve in da je vsako
spreobrnjenje od greha prehod iz
smrti v življenje. Ti si Bog, Ljubezen,
ki živiš in kraljuješ vekomaj!
5. VSTALI JEZUS POŠLJE SVOJE
UČENCE V SVET

4. JEZUS SE PRIKAŽE UČENCEM IN JIM
PODELI MOČ ODPUŠČATI GREHE

O: Molimo te, Kristus in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življenje!
Pesem: Minil je dan trpljenja … (1. kitica
SG 128).
M: Prebere odlomek (Jn 20,19-23).
O: Dvakratni pozdrav: »Mir vam bodi!«
Nakazuje slovesnost trenutka. Kristus
zaupa svojim učencem poslanstvo
odrešenja, ki ga je on prejel od Očeta.
Po delovanju Duha je prišel Kristus na
svet in prebival med nami. V moči istega Duha apostoli nadaljujejo njegovo
delo, še posebej z zakramentom Božjega usmiljenja. S spovedjo odpirajo
pot k Bogu vsem tistim, ki pred Bogom ponižno priznajo svojo grešnost

M: Molimo te Kristus in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življenje!
Pesem: Kristus stoji pred nami …
(1. kitica VZG 135).
O: Prebere odlomek (Mt 28,16-20).
M: Jezus je po vstajenju postal gospodar
vesolja. To naj bi mi, učenci, oznanjali
ter s krstom pridruževali občestvu
odrešenih vse, ki se želijo ponovno
roditi iz vode in Duha.
O: Molimo! Vstali Jezus, Gospod vesolja
in Bog našega življenja, daj, da bomo
živeli iz krsta. Naj bomo resnično
ljudje, svobodni in sposobni ljubezni,
da bomo s teboj po Svetem Duhu
gradili nov svet. Ti živiš in kraljuješ
vekomaj!

6. JEZUSOV VNEBOHOD

6. UČENCI Z MARIJO PREJMEJO OD
OČETA OBLJUBLJENEGA SVETEGA DUHA

O: Molimo te, Kristus, in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življenje.
Pesem: V nebesih sem doma … (1. kitico
SG št. 539).
M: Prebere odlomek (Apd 1,1-11).
O: Sedaj smo na vrsti mi. Gospod je v
nebesih. Svetu oznanjajmo resnico o
Kristusovem vstajenju. Cerkev je preroška.
M: Molimo! Gospod Jezus, ki živiš v
nebesih in si navzoč med nami, v zakramentih poživi v nas rast vere, upanja in ljubezni. Z vsemi svojimi močmi
naj gradimo tvojo Cerkev do dne, ko
bomo tudi mi zaslišali tvoje besede
»Grem, da vam prostor pripravim!« Ti
živiš in kraljuješ vekomaj!

M: Molimo te, Kristus, in te hvalimo!
V: Ker si s svojim vstajenjem svetu dal
življenje!
Pesem: S skupno pesmijo prosimo … (1.
kitica SG 140).
O: Prebere odlomek (Apd 2, 1-6).
M: Sveti Duh dopolni Jezusovo delo
odrešenja. Jezus pravi: »Duh resnice
vas bo uvedel v vso resnico« (Jn 16,13).
Šele v Svetem Duhu imamo ključ, da
sta Kristusova smrt in vstajenje središče vse zgodovine odrešenja.
O: Molimo! Gospod naš Bog, ti poznaš
srca vseh ljudi. Izlij v nas Svetega
Duha, da bo preobrazil naša srca. Naj
postanemo novi ljudje, naj te ljubimo
z vsem srcem in sodelujemo z vsemi,
ki gradijo tvoje kraljestvo miru, sreče
in ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Amen!
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