Blagoslov zelenja
V kolikor ne boste v tem času zbrano spremljali prenosa, opravite sami ali v družini tale
obred:
Se pokrižate in se spomnite blagoslovov preteklih let.
Nekdo prebere evangeljski odlomek:
Iz svetega Evangelija po Mateju:
»Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca
in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička
pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju
potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po
preroku, ki pravi: Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in
na osličku, mladiču vprežne živali. Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil.
Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor.
Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves
in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána
Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!«
Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so
govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.« To je Kristusov Evangelij.
Lahko izrazimo kakšno prošnjo.
Molitev Oče naš….
Oče ali mati zmoli: Molimo. O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši
naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo
vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.
Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite (po možnosti) z blagoslovljeno vodo.
Sklep: Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. V imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

