
 
 
 
 
 
 
 
 
         Veliki teden je pred nami: teden globoke hvaležnosti, da je Bog s tolikšno 
ljubeznijo trpel za nas. Naj bo priložnost za razmišljanje o Njegovi neskončni 
ljubezni do nas. 
         Doma se pogovorimo, kako bomo obhajali veliki teden v družini, obnovimo 
postne sklepe glede molitve, odpovedi in dobrih del. Preberemo besedilo 
bogoslužja za posamezne dni in ugotovimo, kaj potrebujemo za praznovanje: križ, 
oljčne vejice, cvetje, sveče, primeren prt itd. Vse položimo na posebno mesto, da 
bo pri rokah, ko bomo potrebovali.  Tudi Judje, še danes, obhajajo pasho v druži-
ni, naj bo tudi naša letošnja pasha v družini. 
         Prve tri dni velikega tedna se lahko (zvečer) zberemo ob križu. Osredotočimo 
se na Jezusov križev pot: v ponedeljek 9. postaja, v torek 10., v sredo 11.  
 
        

Cvetna nedelja 

         Na cvetno nedeljo se po navadi udeležimo blagoslova oljčnih vej, ki jih 
ponesemo tudi bolnim in vsem, ki ne morejo v cerkev. Letos se zberemo doma, ob 
križu. Na mizo postavimo primeren prtiček, nanj pa križ, svečko, lahko tudi šopek 
pomladenega cvetja.  

         Ob 10. uri bom iz cerkve blagoslovil vse zelenje po domovih, mi, doma,  
zapojemo postno pesem (npr. Oljsko goro).  Med petjem voditelj zatakne oljčno 
vejico za križ. 

 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Voditelj: Na cvetno nedeljo se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v 
Jeruzalem, ko so ga množice pozdravljale s palmami in oljčnimi vejami kot 
Kralja. Toda Jezus je istočasno stopal tudi na pot trpljenja, o čemer 
razmišljamo med branjem pasijona (poročila o Jezusovem trpljenju). Z 
Jezusom stopimo na pot tudi mi. Poslušajmo, kaj je napisal evangelist 
Matej, o Jezusovem trpljenju. 

Družinsko  

bogoslužje  

velikega tedna  



Prebere eden, lahko pa tudi razni, po vlogah. 

         Tedaj je šel eden izmed dvanajstérih, po imenu Juda Iškarijót, k vélikim 

duhovnikom in rekel: »Kaj mi hočete dati in vam ga izdam?« Ti pa so mu 

plačali trideset srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izdal. 

         Prvi dan opresnikov so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, 

da ti pripravimo velikonočno jagnje?« Dejal jim je: »Pojdite v mesto k te-

mu in temu in mu recíte: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal 

veliko noč s svojimi učenci.‹« In učenci so storili, kakor jim je Jezus naróčil, 

in pripravili velikonočno jagnje. 

         Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajsterimi k mizi. Ko so jedli, je rekel: 

»Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« Učenci so se silno 

užalostili in mu začeli drug za drugim govoriti: »Sem morda jaz, Gospod?« 

On pa je odgovóril: »Tisti, ki je z menoj pomôčil roko v skledo, me bo izdal. 

Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu 

človeku, ki bo izdal Sina človekovega! Bolje bi bilo za tega človeka, da se 

ne bi rodil.« Juda, ki ga je nameraval izdati, je spregovóril: »Učitelj, sem 

morda jaz?« Dejal mu je: »Ti si rekel!« Medtem ko so jedli, je Jezus vzel 

kruh, ga blagoslôvil, razlômil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je 

moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega 

vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščánje 

grehov. A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do 

tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« In ko so 

odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. 

         Tedaj jim je Jezus rekel: »Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, 

kajti pisano je: ›Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede.‹ Ko pa 

bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo.« Peter mu je odgovóril: »Če se bodo 

vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal.« Jezus mu je rekel: 

»Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatájil.« 

Peter mu je dejal: »Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom 

zatájil.« Tako so govorili tudi vsi drugi učenci. 

         Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsémani, in jim 

rekel: »Sédite tukaj, medtem ko pojdem tja, da bom molil.« S seboj je vzel 

Petra in oba Zebedêjeva sinova. Začel se je žalostiti in drgetati. Tedaj jim je 

rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostaníte tukaj in bedite z menoj!« In 

šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre 

ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Nato je 

šel k učencem in videl, da spijo. Rekel je Petru: »Tako torej, eno uro niste 

mogli ostati budni z menoj? Ostanite budni in molíte, da ne pridete v  



skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« Spet drugič je šel in 

molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi 

tvoja volja!« Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile 

težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel 

k učencem in jim rekel: »Še vedno spite in počivate? Glejte, približa-la se je 

ura in Sin človekov bo izdan v roke grešnikov. Vstaníte, pojdimo! Glejte, 

tisti, ki me je izdal, se je približal.« 

         Medtem ko je še govóril, je prišel Juda, eden izmed dvanajstérih, in z 

njim velika množica z méči in kôli. Poslali so jo véliki duhovniki in starešine 

ljudstva. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: »Tisti je, ki ga bom poljubil; 

njega primite!« In takoj je stopil k Jezusu in rekel: »Po-zdravljen, učitelj!« 

in ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: »Prijatelj, po kaj si prišel?« Tedaj so 

pristopíli, položili roke na Jezusa in ga prijeli. 

         In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj 

meč, udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj mu 

je Jezus rekel: »Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, 

bodo z mečem pokončani. Ali misliš, da ne morem prositi svojega Očeta in 

bi mi takoj dal na voljo več kot dvanajst legij angelov, toda kako naj se potem 

izpolnijo Pisma, da se mora tako zgoditi?« Tisto uro je Jezus rekel 

množicam: »Kakor nad razbojnika ste prišli z mêči in kôli, da bi me prijeli. 

Dan na dan sem sedél v templju in učil, pa me niste prijeli.« Vse to pa se je 

zgodilo, da so se izpolnila Pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili 

in zbežali. Tisti pa, ki so Jezusa prijeli, so ga od-vedli k vélikemu duhovniku 

Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel od daleč za njim 

do palače vélikega duhovnika. Vstopil je in sédel med služabnike, da bi videl 

konec. 

         Véliki duhovniki in ves véliki zbor so iskali krivo pričevanje zoper 

Jezusa, da bi ga usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopílo veliko 

krivih prič. Nazadnje sta pristopila dva in rekla: »Ta je dejal: ›Božji tempelj 

lahko podrem in ga v treh dneh spet zgradim.‹« Tedaj je véliki duhovnik 

vstal in mu rekel: »Ne boš nič odgovóril na to, kar ta dva pričata proti tebi?« 

Jezus pa je mólčal. Véliki duhovnik mu je tedaj rekel: »Rotim te pri živem 

Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin.« Jezus mu je dejal: »Ti sam 

si rekel. Toda povem vam: poslej boste videli Sina človekovega sedeti na 

desnici Vsemogočnega in priti na oblakih neba.« Tedaj je véliki duhovnik 

pretrgal svoja oblačila in rekel: »Bogokletje je izrekel! Kaj nam je še treba 

prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje. Kaj se vam zdi?« Oni pa so odvrnili: 

»Smrt zasluži!« Nato so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so 

ga udarjali in govorili: »Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril.«  



        Peter pa je sedél zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in 

rekla: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.« On pa je vpričo vseh tajil in 

govóril: »Ne vem, kaj praviš.« Ko je hotel skozi vrata, ga je zagledala druga 

dekla in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je bil z Jezusom Nazaréčanom.« Spet 

je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega človeka!« Kmalu nato so tisti, ki 

so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares, tudi ti si izmed njih, saj te 

tudi tvoja govorica izdaja.« Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: »Ne 

poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil besede, 

ki mu jo je rekel Jezus: ›Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatájil.‹ In 

šel je ven in se bridko zjokal. 

         Ko se je zdanilo, so vsi véliki duhovniki in starešine ljudstva sklenili, 

da bodo Jezusa usmrtíli. Zvezanega so odpeljali in izročili upravitelju Pila-

tu. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Vélikim 

duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj trideset srebrnikov in rekel: 

»Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.« Oni pa so rekli: »Kaj nam mar? Ti 

glej!« Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj, se oddáljil ter odšel in se obe-sil. 

         Véliki duhovniki so pobrali srebrnike in dejali: »Ne smemo jih dati v 

tempeljsko zakladnico, ker so cena krvi.« Posvetovali so se in zanje kupili 

lončarjevo njivo za pokopališče tujcev, zato se tista njiva do danes imenuje 

Njiva krvi. Tedaj se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Jeremiju: 

›Pobrali so trideset srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili Izraelovi 

sinovi, in so jih dali za lončarjevo njivo, kakor mi je naróčil Gospod.‹ 

          Jezusa so postavili pred upravitelja in upravitelj ga je vprašal: »Si ti 

judovski kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš.« Ko so ga véliki duhovniki 

in starešine obtoževali, ni nič odgovóril. Tedaj mu je Pilat rekel: »Ne slišiš, 

koliko pričajo zoper tebe?« Toda niti na eno besedo mu ni odgovóril, tako 

da se je upravitelj zelo čudil. 

         Ob prazniku pa je imel upravitelj navado, da izpusti ljudstvu enega 

jetnika, ki so ga hoteli. Takrat so imeli zloglasnega jetnika, ki mu je bilo i-

me Barába. Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel: »Koga hočete, da vam 

izpustim: Barába ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?« Vedel je namreč, da so 

ga izdali iz nevoščljivosti. Ko pa je sedél na sodnem stolu, mu je njegova 

žena poslala sporočilo: »Nič ne imej s tem pravičnim, kajti nocoj sem v 

sanjah veliko trpela zaradi njega.« Véliki duhovniki in starešine so 

pregovorili množico, naj zahtevajo Barába, Jezusa pa dajo umoriti. 

Upravitelj jim je odgovóril: »Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim?« 

»Barába,« so rekli. »Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?« 

jim je rekel Pilat. Vsi so dejali: »Križan naj bo!« Rekel jim je: »Kaj je vendar 

hudega storil?« Oni pa so še bolj kričali: »Križan naj bo!« Ko je Pilat videl, 



da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričo 

množice umil roke in rekel: »Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glej-

te!« Vse ljudstvo je odvrnilo: »Njegova kri naj pride na nas in na naše 

otroke!« Tedaj jim je izpustil Barába, Jezusa pa dal bičati in ga je izróčil, da 

bi bil križan. 

         Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali 

okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz trnja 

so spletli krono in mu jo dali na glavo in trstiko v njegovo desnico. 

Poklekováli so pred njim, ga zasmehováli in govorili: »Pozdravljen, judovski 

kralj!« In pljuvali so vanj, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi. Ko so 

ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in 

odvedli, da bi ga križali. 

         Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Ciréne, ki mu je bilo ime Simon. 

Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. Ko so prišli na kraj, ki se imenuje 

Gólgota, kar pomeni ›kraj lobanje‹, so mu dali piti vina, pomešanega z 

žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si z žrebom razdelili 

njegova oblačila. Sedeli so in ga tam stražíli. Nad njegovo glavo so dali napis 

o njegovi krivdi: ›To je Jezus, judovski kralj.‹ Takrat sta bila skupaj z njim 

križana dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. 

         Mimoidoči so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: »Ti, ki 

podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji Sin, 

in stopi s križa!« Podobno so ga zasmehovali tudi véliki duhovniki s 

pismouki in starešinami ter govorili: »Druge je rešil, sebe pa ne more re-šiti! 

Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v 

Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad, saj je rekel: ›Božji Sin sem.‹« Enako 

sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. 

         Ob šesti uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do devete ure. Okrog devete 

ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: ›Moj 

Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?‹ 

         Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« 

Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napójil s kisom, nataknil na 

trstiko in mu dal piti. Drugi pa so govorili: »Pústi, poglejmo, če ga pride Elija 

rešit!« Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil. 

(Pokleknemo in ostanemo nekaj trenutkov v sveti tihoti.) 

         In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. 

Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko 

teles svetih, ki so zaspali, je vstalo. Po njegovem vstajenju so šli iz grobóv 

in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Ko so stotnik in ti, ki so z 

njim stražili Jezusa, začutili potres in videli, kar se je zgodilo, so se silno  



prestrašili in govorili: »Resnično, ta je bil Božji Sin!« Bilo pa je tam mnogo 

žená, ki so gledale od daleč. Od Galileje so spremljale Jezusa in mu stregle. 

Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, 

ter mati Zebedêjevih sinov. Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz 

Arimatìje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k 

Pilatu in prôsil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. 

Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega platna in polóžil v svoj novi grob, ki 

ga je bil vsekal v skalo. K vhodu v grob je zaválil velik kamen in odšel. Bili 

pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu.  

         Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja na praznik, so se véliki duhov-

niki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: »Gospod, spomnili smo se, da je 

tisti slepar, ko je bil še živ, rekel: ›Po treh dneh bom vstal.‹ Ukaži torej, naj 

grob zastražijo do tretjega dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga 

ukradejo in ljudstvu porečejo: ›Vstal je od mrtvih.‹ In zadnja prevara bo 

hujša od prve.« Pilat jim je rekel: »Saj imate stražo. Pojdite in zastražíte, 

kakor veste!« In oni so odšli, kamen zapečatili in grob zavarovali s stražo. 
 

Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. Kdo je danes na svetu podoben 
trpečemu Jezusu? Katere oseba, katera vloga evangelija ti ostaja najbolj v 
spominu? Zakaj? Znam odpuščati drugim kot Jezus s križa? 
 

Voditelj: Danes smo se z Jezusom, Kraljem naših src, odpravili po poti 
njegovega trpljenja. Ker je sam trpel, ima sočutje z nami, ki hodimo z njim 
po isti poti. Prosímo ga: Prosimo te, usliši nas. 

1. Na poti z Oljske gore so te pozdravljali in ti prepevali; naj te mladi 
odkrivajo v molitvi, v življenju in bogoslužju Cerkve. 

2. Izraelsko ljudstvo je pred teboj razgrinjalo svoje plašče; naj ti 
odpiramo svoja srca, da prideš k nam in ostaneš vedno pri nas. 

3. Množica te je ob prihodu v Jeruzalem hotela postaviti za kralja; naj 
narodom sveta vladajo modri in plemeniti voditelji. 

4. Prerok te imenuje trpečega Božjega služabnika; naj vsi, ki s teboj 
trpijo zaradi bolezni, spoznajo vrednost in odrešilno moč trpljenja. 

5. Naše občestvo se danes veseli in ti vzklika: Hozana! Daj moči vsem 
zdravnikom, zdravstvenemu osebju in prostovoljcem, da bodo 
lahko vzklikali hozana za vsako ozdravljenje. 

6. Tvoja pot je skozi smrt vodila v vstajenje; naj po njej rajni, ki so 
umrli te dni, dosežejo polnost veselja v tvojem kraljestvu. 
Lahko dodamo še svoje, osebne prošnje... 

  



Zmolimo Očenaš, nato naslednjo molitev: 
 
Voditelj: Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj Sin, naš Odrešenik, 
učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil zgled ponižnosti. Iz njegovega 
trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim, ki s 
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.  
Voditelj: Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas privedi v 
večno življenje. Vsi: Amen.           
Obred lahko sklenemo s postno pesmijo. 
 

Veliki četrtek  

Sveto mašo bom daroval ob 18. uri (6 pm) brez udeležbe ljudstva. Nocojšnji 
obred obhajamo PRED VEČERJO. Mizo pripravimo kot navadno za večerjo. Na 
sredo postavimo križ in prižgano svečko. Lahko okrasimo s pomladnim cvetjem. 
Srečanje lahko začnemo s pesmijo ("Hvali svet, Odrešenika" ali drugo evharistično).  

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Voditelj: Veliki četrtek je dan družine, skupnosti, ko je Jezus s svojimi naj-
bližnjimi obhajal zadnjo večerjo. Tako je prva evharistija (kar pomeni sveto 
mašo) združila apostole. Med obredom je Jezus ustanovil zakramenta 
evharistije in mašniškega posvečenja. Še bolj pa je bil zgovoren obred 
umivanja nog, ko nam je Jezus pokazal, da ni krščanskega življenja brez 
dobrih del. 
 
UMIVANJE NOG   
Ta del obreda lahko preskočimo, če se pa zdi primerno, ga pripravite. Starši lahko umijejo 
noge otrokom ali otroci staršem, lahko oče mami in mama očetu, ali mlajši starejšim...Če 
ta obred bo, ga začnite s poslušanjem odlomka iz evangelija po Janezu: 

Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova u-

ra, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, 

skazal svojim ljubezen do konca. Med večerjo je vstal, odložil vrhnje obla-

čilo, vzel prt in se opasal. Potem je v umivalnik vlil vode in začel učencem 

umivati noge in jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan. Ko jim je torej 

umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sédel, jim je rekel: »Veste, kaj sem 

vam storil: Vi me kličete: ‚Učenik‘ in ‚Gospod‘, in prav pravite; saj to sem. 

Ako sem torej jaz, Gospod in Učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug 

drugemu noge umivati. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor 

sem vam jaz storil. 



Mama prinese na mizo kruh in prebere: 
Gospod, k nam stopaš kot mož bolečin. Da bi izpolnil svojo obljubo in bil res 
Emanuel – Bog z nami, storiš nedoumljiv čudež; med nami ostaneš pod 
podobo kruha in vina. Gospod ob kruhu mislimo na to, koliko milijonov zrn 
mora umreti pod mlinskimi kamni. Spominjamo se tvojih besed, da mora 
pšenično zrno pasti v zemljo, da obrodi sad. Pred očmi nam je dogodek 
zadnje večerje, ko si vzel kruh in nad njim rekel: »To je moje telo, ki se da-
je za vas.« Po teh besedah kruh ni le kruh, ampak je Božji kruh, angelska 
hrana, kruh večnega življenja. Obljubil si: »če kdo je od tega kruha, bo živel 
vekomaj.« Pomagaj nam, da bomo verovali in živeli vekomaj. Vsi: Amen 
 

Oče prinese na mizo vino in prebere: 
Gospod! Pred nami je vino, sad trte in dela človeških rok. Zahvaljujemo se 
ti za njegovo moč, da nas lahko razveseli. Prosimo te, naj ga uživamo 
zmerno in s hvaležnostjo. Naj nas vsaka kapljica vina spominja na kri, ki si jo 
prelil za naše odrešenje. Polni hvaležnosti te želimo slaviti zdaj in vekomaj. 
Vsi: Amen. 
 
Voditelj: Poslušajmo, kako je Jezus postavil evharistijo       (1 Kor 11, 23-26) 
         Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod 
Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh  in se zahvalil, ga razlomil in re-
kel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je vzel tu-
di kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat 
boste pili, delajte to v moj spomin.«  Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete 
kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. 
 
Če je mogoče se pogovorimo. Kje vidiš podobnosti in kje razlike naše sv. maše? 

 
Voditelj: 

1. Dobri Jezus, naj nas vsak košček kruha spomni, da se nam daješ v 
obhajilu kot hrana za večno življenje.      Vsi: Prosimo te, usliši nas. 
 

2. Dobri Jezus, naj nas vsaka kapljica vina spominja na Kri, ki si jo 
prelil za naše odrešenje.                             Vsi: Prosimo te, usliši nas. 

  



3. Dobri Jezus, pri zadnji večerji si umil noge in nam zapovedal,  naj se 
ljubimo med seboj. Pomagaj nam da bi znali skazovati medsebojno 
ljubezen.                                                         Vsi: Prosimo te, usliši nas. 

4. Dobri Jezus, kruh in vino predstavljata v Evharistiji ves naš trud in 
napor, blagoslavljaj vse naše delo.             Vsi: Prosimo te, usliši nas. 

5. Dobri Jezus, naj pristopamo k obhajilu vedno pripravljeni na duši in 
telesu.                                                              Vsi: Prosimo te, usliši nas. 

Vsak lahko doda še svojo prošnjo 
Zmolimo Oče naš ... 
 

Voditelj: Dobri Bog, hvala ti za Evharistijo. Hvala ti za tvojo navzočnost pod 
podobo kruha in vina. Hvala ti za duhovnike, ki Te po tvoji volji naredijo 
navzočega med nami. Pomagaj nam, da bi vedno pristopali k temu 
zakramentu z vero v tvojega Sina. Hvala ti za bolničarje in bolničarke, za 
zdrav-nike in pomočnike, ki umivajo bolnikom roke, noge in obraz. 
Blagoslovi našo večerjo in ostani z nami vse dni življenja! Vsi: Amen! 
Voditelj: Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas privedi v 
večno življenje. Vsi: Amen. 
 

Bogoslužje lahko sklenemo s pesmijo. Vsem pri mizi voščimo Bog žegnaj! 

Veliki Petek  
 Ob 11. uri bom v cerkvi zmolil Križev pot. Obrede v čast Gospodovega 
trpljenja bom opravi ob 15. uri (3 pm). Na veliki petek ni svete maše: Bog je umrl 
na križu. To je dan posta in molitve. Navadno smo povabljeni k molitvi križevega 
pota in k obredu velikega petka, med katerim poslušamo Božjo besedo, molimo 
prošnje za vse potrebe, počastimo sveti križ in prejmemo sveto obhajilo. Danes pa 
se zberemo doma, v krogu družine, ob križu. Ob njem NI nobene sveče in ni 
okrašen: samo križ. Zberemo se v tišini. Križ postavimo na mizo. Če le mogoče, 
zapojemo "Kraljevo znam'nje, križ stoji". 
 

Voditelj: Križ! Pogled nate nam kliče v spomin trpljenje in solze. Koliko ljudi 
je omagalo pod tvojo težo! Koliko ljudi te preklinja, ker si tako težak! 
Kolikokrat si tudi nam bil težak, pretežak in smo te hoteli stresti z ramen! 
Kolikokrat smo te neodgovorno preložili na ramena drugih in nas niso ganile 
niti njihove prošnje niti solze. Na naš veliki petek se nam zdi velika noč tako 
daleč, tako zelo nedosegljiva. 
Križani! Prosimo te, pomagaj nam, da bomo v tvoji podobi na križu videli 

ne samo smrt, ampak tudi vstajenje. Molimo te Kristus, in te hvalimo.   



Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 
Voditelj: Poslušajmo, kako je Jezus umrl na križu:                  (Jn 19, 23 – 30) 
         Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri 
dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od 
vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne parajmo, ampak 
žrebajmo zanjo, čigava bo,« da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi:  
Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali. 
         In vojaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati 
in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus 
videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel 
materi: »Žena, glej, tvoj sin!«  Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In 
od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.  

    Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo 
Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno 
gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, 
je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha. 

 

Danes se ne bomo pogovarjali o odlomku. Danes ostanemo v tišini. Morda tri 
minute, morda tudi več...  
Pred križ bomo prinesli več prošenj. Voditelj prebere vsako, vsi pa odgovorimo s 
tišino. 

Voditelj: 
1. Molìmo za sveto Cerkev, naj ji Bog in naš Gospod milostno podeli mir, jo zedini 

in varuje po vsem svetu, da bomo v urejenem in mirnem življenju slavili Boga, 

vsemogočnega Očeta.                                             Nekaj časa tiho molimo. 
2. Molìmo tudi za našega papeža Frančiška, naj ga Bog in naš Gospod, ki ga je 

izbral za škofovsko dostojanstvo, ohrani svoji Cerkvi zdravega in krepkega, da bo 

vodil sveto Božje ljudstvo.                                  Nekaj časa ... 
3. Molìmo tudi za našega škofa Karla, za vse škofe, duhovnike in diakone, za vse 

druge služabnike Cerkve in vse Božje ljudstvo.     Nekaj časa ... 
4. Molìmo tudi za katehumene, naj jim Bog in naš Gospod razsvetli njihova srca in 

odpre vrata svojega usmiljenja, da se bodo v krstni kopeli prerodili, prejeli 

odpuščanje vseh grehov in se včlenili v Jezusa Kristusa, našega Gospoda.  Nekaj .. 
5. Molìmo tudi za vse brate in sestre, ki verujejo v Kristusa, naj jih Bog in naš 

Gospod varuje na poti resnice in milostno združi in ohrani v eni svoji Cerkvi. N … 

6. Molìmo tudi za Jude, ki jim je Gospod, naš Bog, najprej govoril. Naj rastejo v 

ljubezni do njega in v zvestobi njegovi zavezi.       Nekaj časa... 
  



7. Molìmo tudi za tiste, ki ne verujejo v Kristusa, naj jih Sveti Duh razsvetli, da 

bodo mogli tudi oni stopiti na pot zveličanja.                  Nekaj časa ... 
8. Molìmo tudi za tiste, ki v Boga ne verujejo, naj iskreno po svoji vesti delajo, kar 

je prav, in zaslužijo priti k Bogu.                                   Nekaj časa ... 
9. Molìmo tudi za vse državne voditelje, naj Bog in naš Gospod vodi njihove misli 

in dela, da bodo, posebno v teh časih, izvrševali njegovo voljo v resnični mir in 

svobodo vseh.                                                                     Nekaj časa ... 
10. Molimo za vse narode sveta, ki doživljajo stisko hude bolezni, naj se nas Gospod 

usmili s križa in nam vrne mir, telesno in duhovno zdravje, družbeni napredek in 

varnost.                                                                       Nekaj časa ... 
11. Prosìmo, Boga Očeta vsemogočnega, naj očisti svet vseh zmot, odvzame 

bolezni, odžene lakoto, odpre ječe in razveže vezi, naj nakloni popotnikom varnost, 

zdomcem srečno vrnitev, bolnikom zdravje in umirajočim zveličanje.     N ...  
Voditelj: Vsemogočni večni Bog, tolažba žalostnim in moč trpečim. Naj pridejo do 

tebe prošnje tistih, ki v kateri koli stiski kličejo k tebi, da se bodo v svojih potrebah 

vsi veselili tvoje usmiljene pomoči. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen. 
 

Vsi ostanemo v tišini 1 minuto in gledamo križ.  
 

Voditelj: Oče, obilno blagoslovi svoje ljudstvo, ki je obhajalo spomin smrti 
tvojega Sina v upanju na njegovo vstajenje. Odpusti nam grehe in nas poto-
laži, pomnoži nam sveto vero in utrdi nam upanje v večno zveličanje. Po 
Kristusu, našem Gospodu. 
 

Danes končamo obred brez blagoslova. Nekdo vzame križ, ga položi na določeno 
mesto v hiši in ga pokrije s pokrivalom tako, da ga ne vidimo. To je znamenje, da 
so Jezusa položili v grob in ga niso več videli ... 
 
 

Velika Sobota 
Priprava na velikonočno praznovanje je pri nas bogata z ljudskimi običaji. Popoldne 
nosimo velikonočna jedila k blagoslovu, tako tudi mi vstopamo v veselje 
velikonočnih praznikov. Na veliko soboto se Cerkev  ustavi ob Gospodovem grobu, 
premišljuje njegovo trpljenje in smrt ter v molitvi pričakuje njegovo vstajenje. Letos 
ne bomo obhajali skupnega blagoslova ognja ne jedi. Današnji dan naj bo dan 
priprave doma/stanovanja za praznovanje. Kadar gremo mimo pokritega križa pa 
ga počastimo s kratkim osebnim pozdravom ... 
 

 

 



Velika noč - sobota zvečer 

Ob 18. uri (6pm) bom pričel Velikonočno vigilijo, brez udeležbe ljudstva in 
brez blagoslova ognja. Ob 19. uri (7pm) bom iz cerkve blagoslovil 
velikonočna jedila na vse domove, ki boste to želeli. Velikonočno praznovanje 
se začne s sončnim zahodom velike sobote. Primerno je, da to molitveno bogoslužje 
v domači družini opravimo zvečer, po večerji. Miza naj bo lepo pogrnjena in 
okrašena. Na njej naj bo neprižgana velikonočna sveča.   
 

Voditelj: To noč se spominjamo dveh velikih dogodkov v zgodovini naše 
vere in naše Cerkve. Prvi je prehod Izraelcev skozi rdeče morje. Poslušajmo, 
kako je pisatelj opisal tisto noč. 
 

Nekdo, lahko tudi sam voditelj, prebere: 
Gospod je rekel Mojzesu: "Kaj vpiješ k meni? Zapovej Izraelovim sinovom, 

naj odrinejo! Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morje ter ga razdeli, 

da bodo Izraelovi sinovi šli sredi morja po suhem!" Tedaj je stegnil Mojzes 

roko nad morje in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim ve-trom celo 

noč nazaj in posušil morje, tako da so se vode razdelile. In Izraelovi sinovi 

so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. 

Gospod je rekel Mojzesu: »Stegni roko nad morje!«  Mojzes je stegnil roko 

nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto. 

Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid 

na desni in levi. Tako je Gospod rešil tisti dan Izraela iz rok Egipčanov. Ko 

je Izrael videl mogočno roko, ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, se je 

ljudstvo balo Gospoda in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku 

Mojzesu.  
 

Voditelj: Drugi dogodek pa nam je še bolj znan. Mi smo kristjani prav 
zato, ker se je zgodil ta dogodek. Poslušajmo kako piše o njem evangelist 
Matej. 
 

Nekdo, lahko tudi sam voditelj, prebere: 
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, je šla Marija Magdalena in druga Marija, 

da bi videli grob. In glej, nastal je velik potres. Zakaj Gospodov an-gel je prišel iz 

nebes in je pristopil ter odvalil kamen in sédel nanj. Njegovo obličje je bilo kakor 

blisk in njegovo oblačilo belo ko sneg. Od strahu pred njim so stražniki strepetali 

in bili kakor mrtvi. Angel je spregovoril in že-nam rekel: »Ne bojte se! Vem 

namreč, da iščete Jezusa, križanega. Ni ga tukaj, kajti vstal je, kakor je bil rekel. 

Pridite in poglejte kraj, kamor je bil Gospod položen. Hitro pojdite in povejte 



njegovim učencem: ‚Vstal je in, glejte, pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste 

videli.‘ Glejte, povedal sem vam.« S strahom in velikim veseljem so hitro odšle od 

groba in so tekle, da bi sporočile njegovim učencem.  

Lahko se pogovorimo o prebranih odlomkih. Katere so razlike in katere podobnosti? 
Kdo so danes tisti, ki so povabljeni naj gredo tudi drugim povedat, da je Jezus vstal 
od mrtvih? 
 

Ko se pogovor konča, voditelj nadaljuje: 

Voditelj: In sedaj vstanemo. Že štirideset dni nismo prepevali tega besedi-
la, sedaj, ko se veselimo, da je Jezus tudi letos obnovil čudež vstajenja, za-
pojmo skupaj... 
VSI zapojejo ALELUJA. Vzemite katerikoli napev, tistega, ki naj bolj poznate. To 
petje lahko traja tudi več časa. Lahko zapojete tudi pesem, ki vsebuje besedilo 
aleluja. Med prepevanjem eden prižge svečo, drugi pa gre in odgrne križ, ki je bil 
pokrit od velikega četrtka. 
 

Nocojšnjo molitev zaključimo s prošnjami 
 

Voditelj: 
1. Gospod, prosimo te za vse, ki iščejo smisel in pot svojega življenja, 

da bi se mogli srečati z vstalim Kristusom.     Vsi: Prosimo te, usliši ... 
2. Za naše družine, da bi nas velikonočno praznovanje utrdilo v 

zvestobi Kristusu in napravilo srečne.               Vsi: Prosimo te... 
3. Za naše birmance in prvoobhajance, naj njihova priprava na 

zakramente rodi v njihovem življenju bogate sadove.    Vsi: Pro … 
4. Za vse, ki praznujejo letos velikonočne praznike osamljeni doma, 

trpeči v bolnišnicah, delavno kot zdravniki, žalostno zaradi smrti 
svojih dragih, da bi se lahko pridružili Kristusovemu trpljenju in 
vstajenju.                                                              Vsi: Prosimo te ... 

5. Naj bomo vsi, zlasti v teh težkih dneh, vedno orodje vstalega 
Gospoda.                                                                Vsi: Prosimo te... 
 

Lahko dodamo še svoje prošnje.... 
 

Zmolimo Oče naš... 
 

Voditelj: Gospod Jezus, z radostnim srcem praznujemo tvoje vstajenje. Ko 
strmimo nad nedoumljivimi skrivnostmi, se ti zahvaljujemo, da si za nas 



trpel, umrl in vstal od mrtvih. S tem je naše življenje dobilo nov smisel, saj 
verujemo, da trpljenje mine in da bomo s smrtjo vstopili v novo življenje. 
Vsi: Amen 
Voditelj: Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas privedi v 
večno življenje. Vsi: Amen.         
 

Sedaj si vsi voščimo BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ. Dobro premislite, katera 
oblika je primerna. Voščilo je lahko samo z nasmehom, z obrazom. NI NUJNO, da 
se poljubimo ali stisnemo roke. Voščilo je v srcu! 

 
Velika noč - nedelja zjutraj 

Sveto mašo, brez udeležbe ljudstva, bom daroval ob 10. uri. Navada je da 
velikonočni dan začnemo z slovesnim, družinskim zajtrkom. Ker včeraj 
popoldne nismo nesli k blagoslovu jedil, jih blagoslovimo sedaj. Družinsko 
mizo pripravimo in okrasimo praznično. V sredi mize naj bo sveča znamenje 
velike noči. Na mizi kruh, meso (pršut, šunka ...), jajca, hren. 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Voditelj: Pršut je podoba Jezusa Kristusa, ki je pravo velikonočno Jagnje, ki 
je bilo darovano za naše grehe. Spominja nas tudi na velikonočno jagnje, ki 
so ga Izraelci uživali v spomin na rešitev iz egiptovske sužnosti. 
Hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ. Ko okušamo 
njegovo ostrino, se spomnimo, da je Kristusovo trpljenje cena našega 
odrešenja. Grenkoba nas spominja na Kristusovo žejo na križu, ko so mu 
vojaki podali gobo, namočeno v kis. 
Pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi in njegovih petero ran, so pa tudi  
podoba groba in Jezusovega vstajenja. V jajcu se namreč skriva življenje, ki 
zdrobi lupino in pride na dan. Lupina je podoba skale, ki je zapirala 
Kristusov grob, a jo je angel ob vstajenju odvalil. Kruh nas kot znamenje 
življenja spominja na Kristusove besede o zrnu. ki mora v zemlji umreti, da 
lahko obrodi sad. Okrogel kruh ali potica ponazarja tudi Kristusovo krono. 
 

Molimo: Gospod, vsak dan smo deležni tvojega blagoslova. Te jedi so še 
posebno znamenje, ki nas na to spominja. Prosimo te, naj bomo vedno 
pripravljeni videti tvojo dobroto in jo deliti z drugimi.  
Vsi: Oče naš ..., Zdrava Marija ..., Slava Očetu ... 
Voditelj: Blagoslovi, Gospod, tudi nas in vse ki so z nami v duhu povezani v 
prazničnem jutru velikonočnega dne. Vsi. Amen. 
Voditelj: Bog žegnaj. Aleluja! 



Velika noč - praznično kosilo 

Pred velikonočnim kosilom eden prižge velikonočno svečo in vodi skupno 
molitev, ki ji pravimo tudi »velikonočna molitev«. To molitev molimo vsak 
dan v velikonočnem tednu do bele nedelje. 

Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,  
Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,  
Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja. 
Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.  
Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
Voditelj: 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.  
Vsi: Amen 
 
Po molitvi si voščimo: »BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ!« 
 
 
  



Spoštovani in dragi rojaki! 

Zaradi epidemije Coronavirusa še vedno nimamo bogoslužja z 

ljudstvom, v cerkvi (DO PREKLICA), zato spremljajmo navodila in 

objave. 

Z Vami sem v teh predprazničnih dneh globoko povezan, žal v 

oddaljeni bližini. Zagotavljam in obljubljam Vam duhovno bližino in 

povezanost. 

SVETE MAŠE, ki ste jih že naročili, bom oz. bova darovala s p. 

Davidom vsak dan kakor do sedaj, vendar brez udeležbe ljudstva. 

PROSIM VAS, da še naročate svete maše ali spomine po vaših 

namenih kakor do sedaj, čeprav ne boste mogli biti navzoči. Darove 

lahko pošljete po pošti ali nakažete na naš bančni račun s pripisom 

»dar za sv. mašo«. 

Prosim Vas, da redno spremljate objave, preverjate spletne strani, 

informacije, da bomo na tak način lahko povezani. 

 

VSTAL SEM TUDI ZA VAS. 
TUDI ZA VAS SEM PREMAGAL 

SMRT IN VAS  
ŽELIM POPELJATI V ŽIVLJENJE. 

TA NOVICA JE RADOSTNA,  
NAJ SE ZATO RADOST NASELI TUDI 

V VAŠA SRCA,  
KJER NAJ DOMUJE VSE LEPO, 

PREDVSEM PA LJUBEZEN! 
iz srca želi 

 

p. Simon Peter Berlec 


