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PRAZNOVANJE ZAVEZE
Pesem
Uglasitev: V PREPUŠČANJU POSTATI OBDAROVAN

A

Obdarovani smo! Obdarovani smo z našim življenjem. Obdarovani smo z
božjo ljubeznijo. Vsakdo od nas je osebno obdarovan z Njegovim
brezpogojnim Da. Da, ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči! Da, tebe se
veselim! Da, ti si moj, moja!
Tišina ali mirna glasba:

B

Danes smo povabljeni, da si ta dar ogledamo in ga sprejmemo. Povabljeni
smo, da na njega odgovorimo. Pogosto smo z duhom, srcem in dušo pri
mnogih drugih stvareh. Skrbi nas glede našega poklica. Smo aktivni in
oblikujemo naše življenje v družinah in prostem času. Mnogokrat pri tem
mislimo, da je vse odvisno od nas.
Tišina ali mirna glasba:

A

V to situacijo, nam Bog govori svoj Da. Vzame nas takšne kakršni smo. Z
našo nadarjenostjo in našim neznanjem. Prisluhne našim skrbem, našim
strahovom in našim problemom. Vidi naše veselje, življenje z njegovimi
uspehi, majhne korake...
Tišina ali mirna glasba:

B

Vse to smemo danes prinesti pred Boga in Marijo. To jima smemo prepustiti
in oddati. Poklicani smo, da na božji Da odgovorimo s svojim da. Vedno
znova smo povabljeni, da našo zavezo z nebom obnavljamo. Našo zavezo z
nebom obnavljamo s tem, ko priznavamo svojo obdarovanost in njegov dar
ljubezni sprejmemo.
Tišina ali mirna glasba:
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Pesem
Obred z vrčem: SKRIVNOSTNA ZAMENJAVA
A

Marija, naša mati in kraljica, prijateljica in spremljevalka na poti. Ti si dar
Božje ljubezni izkusila na poseben način. Ti si s svojim Da pritrdila njegovi
volji. Tvoj odgovor je bil odpoved vsem tvojim predstavam in načrtom in
zaupanje v božje vodstvo.

B

Danes Ti zopet na novo prinašamo naša življenja, naše skrbi in težave,
vendar pa tudi naše uspehe in naš trud. To želimo položiti v Tvoje roke, da bi
Bog lahko to vodo spremenil v dobro vino.
Povabljeni smo, da listič izpolnimo s svojim „življenjemˮ in ga položimo v vrč.
Tišina ali mirna glasba:

Iskanje sledi:
A

Kaj preveva moje misli,
kaj teži moja ramena,
kaj dela moj obraz trd,
kaj mojim očem jemlje sijaj?
- Prepusti vse Bogu!
Kaj je tisto, kar menim, da bi moral imeti,
kakšno bi moralo biti moje življenje,
kakšno bi moralo biti življenje drugih,
kaj je tisto, kar bi moral držati trdno v pesti,
kaj je tisto, kar me sili, da bežim pred ljudmi?
- Prepusti vse Bogu!

B

Prostor za življenje in za rast, to so moje želje in hrepenenje. Toda ali si s
svojimi predstavami, načrti in vedenjem pogosto sam ne zapiram poti?
Tišina ali mirna glasba:

A

Marsičesa ne morem sprejeti, ker to preprosto ne spada v moje življenje.
Mogoče pa v notranjosti temu vseeno lahko rečem svoj da?
Tišina ali mirna glasba:

B

Več sproščenosti bi mi včasih prišlo zelo prav. Na katerih področjih se želim
glede tega vaditi?
Tišina ali mirna glasba:
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A

Nisem sam. Z menoj na poti je Bog in mi želi pomagati nositi moje breme.
Mu bom dopustil, da moje breme nosi z menoj?
Tišina ali mirna glasba:

O moj Gospod:
-

sprejemam nesprejemljivo,

-

dopuščam nedopustljivo,

-

pristajam na nove izkušnje,

-

želim sproščeno hoditi po poteh svojega življenja,

-

želim prepustiti skrbi Tebi, da Ti skrbiš zame. Amen!

V Zavezi s Teboj:
B

Marija, ti si zaupala, ko si začutila Božji klic in si v tem zaupanju živela vse
življenje. Mogoče si prej o svojem življenju imela čisto drugačne predstave?
Mogoče si imela čisto normalne sanje mladega dekleta? Mogoče sta z
zaročencem Jožefom že imela svoje načrte? Kljub vsemu si božjemu
poslancu rekla Da – zgodi naj se mi po božji volji.

A

Marija, tudi mi želimo sprejeti načrte, ki jih ima Bog z nami.

B

Marija, tvoji privolitvi božji volji so sledili težki časi. Doživeti si morala
trpljenje in žalost. Ob porodu v nekem negostoljubnem in mrzlem hlevu nisi
klonila. Prav tako med begom v Egipt, pa vse do Jezusove smrti na križu.

A

Marija, tudi mi želimo sprejeti, kar nam je naloženo, kot neprijetnost.

B

Marija, na tvoji življenjski poti, si doživela velike in svetle trenutke popolne
božje bližine. Svoje življenje si zaupala Bogu, zato si bila bogato obdarovana
z božjo milostjo.

A

Marija, tudi mi se želimo veseliti in biti hvaležni za znamenja božje ljubezni.

B

Vate gledamo, Marija in se ti podarjamo. Podarjamo, kot svoji materi,
prijateljici, kraljici in spremljevalki na naši poti. Vate gledamo, Marija, kot
na ženo, ki je v celoti živela Božjo voljo. S teboj povezani želimo skupaj rasti
in molimo:

A

O Gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega
izkažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in
sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj o dobra mati, varuj me in brani
me, kakor svojo last in posest. Amen!
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Pesem:
Prošnje:
B

Gospod, v teh dneh smo na poseben način povabljeni, da se na novo
usmerimo k tebi. Ti si za nas umrl in ti si za nas vstal od mrtvih, zato, da bi
mi imeli upanje in da bi mi odkrili življenje v njegovi neokrnjeni lepoti.
Prosimo te:

A

Za ljudi, ki se na novo podajajo na pot k tebi. Ti zapuščajo utečene poti in
želijo svojemu življenju dati novo smer. Prosimo tudi za tiste, ki imajo s tem
težave.

B

Prosimo te, usliši nas!

A

Za ljudi, ki bi želeli odkriti, da jim je samo v podaritvi sebe podarjeno
življenje. Za vse tiste, ki iščejo notranjo svobodo in za tiste, ki se morajo
boriti z zasvojenostjo in odvisnostjo.

B

Prosimo te, usliši nas!

A

Za ljudi, ki morajo zaradi smrti prepustiti svoje ljubljene odhodu. Za tiste, ki
so sami v teh dneh doživeli smrt in za tiste, ki sami zbirajo pogum in voljo za
življenje.

B

Prosimo te, usliši nas!

A

Vse naše prošnje, tudi neizrečene, polagamo v tvoje roke, dobri Bog. Amen!

Oče naš, …
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Blagoslov:
B

Naj Bog Oče blagoslovi vaša pota in vaš nov začetek.
Naj blagoslovi vaše tipajoče in pogumne korake.
Naj blagoslovi vašo podaritev!

A

Amen!

B

Naj Bog Sin blagoslovi vaša srečanja.
Naj blagoslovi vaša sočutna srca.
Naj blagoslovi vaše doživljanje dragocenosti življenja!

A

Amen!

B

Bog Sveti Duh naj blagoslovi vaše iskanje božjega znamenja.
Naj blagoslovi poslušanje glasu vašega srca.
Naj blagoslovi vaše čutenje po njegovi navzočnosti v našem času!

A

Amen!

B

Tako naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog: Oče, Sin in Sveti Duh!

A

Amen!

B

V imenu Očeta, in Sina in Svetega Duha!

A

Amen!
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