BLAGOSLOV KOLEDNIKOV, KO ODHAJAJO NA POT
KOLEDNIKI prinašajo veselo oznanilo
Bog je postal človek, da bi živel z nami, da bi z nami doživljal skrbi in
težave. S tem sporočilom trkajo koledniki na vrata domov in posredujejo
voščila in blagoslov.
C + M + B pomeni: »Christus mansionem benedicat« - »Kristus,
blagoslovi to hišo«.
S slovenskim zapisom na podbojih vrat G + M + B (Gašper + Miha +
Boltežar), želimo stanovalcem tudi, da bi bili v novem letu zdravi, da bi
imeli pri delu blagoslov in da bi bili povezani med seboj in z Bogom.
BLAGOSLOV KREDE IN NALEPK:
Molimo. Gospod, blago+slovi te krede in nalepke. Blagoslov, ki ga bodo
označile na vratih domov, naj pride na vse stanovalce in tiste, ki bodo
prihajali in odhajali skozi vrata. Odpira naj srca ljudi za stisko sočloveka,
varuje naj pred vsemi nevarnostmi in daje luč v vsako temo. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
BLAGOSLOV ZVEZDE:
Molimo. O, Bog, blago+slovi to zvezdo. Naj spremlja naše kolednike na
vseh poteh k ljudem. Naj spominja na zvezdo, ki je svete tri kralje vodila
in pripeljala k tebi. Naj vodi in varuje tudi naše kolednike in tudi vsem, h
katerim jih bo pripeljala, pokaže pot k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
BLAGOSLOV KOLEDNIKOV:
Molimo. Gospodar življenja, ti si vedno z nami. Spremljaj naše kolednike
na vseh poteh po naši župniji. Odpiraj jim vrata domov in srca ljudi, da
bodo sprejeli veselo sporočilo, ga razumeli in po njem v novem letu tudi
zaživeli.
Podeli našim kolednikom umirjenost, da bodo ohranili pogum in veselje
tudi tam, kjer bodo vrata ostala zaprta ali pa bodo doživeli neprijaznost.
Bodi z njimi na vseh poteh od vrat do vrat, ko bo morda pot postala težka
in jih varno pripelji domov. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Blagoslov z razprostrtimi rokami:
Gospod z vami. In s tvojim duhom.
Bog, ki je Oče, naj vas blagoslavlja na vseh poteh k ljudem. Naj
vam daje moč, kjer bo težko, naj vam daje pogum, kjer bo temno.
Vaše besede in vaše pesmi naj spreminja v melodijo ljubezni, ki naj
odpira srca, da bodo poslušna veselemu oznanilu.
Vaše veselje naj osrečuje ljudi, jih povezuje med seboj in pomaga
graditi skupnost ljubezni.
To naj vam podeli vsemogočni Bog + Oče in Sin in Sveti Duh. Amen
Pojdite v božjem miru. Bogu hvala.

