
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZNOVANJE VELIKEGA TEDNA  

V NAŠI DRUŽINI 

 

 
 



VELIKI TEDEN V NAŠI DRUŽINI 

 

V rokah imate primer domačega praznovanja v velikem tednu. 
Pomagati želimo, da bi družine in posamezniki praznovali veliko noč 
bolj povezani med seboj in z bogoslužnim dogajanjem v cerkvi. 

 

 Vsak, ki praznuje veliki teden sam zase, ali sta v dveh ali praznuje v 
družini, naj si prilagodi ta predlog za svoje razmere. Še bolj pa bomo 
veseli, če bo ustvaril ob velikonočnih znamenjih lasten način 
praznovanja.  

 

 

Domače ali družinsko bogoslužje velikega tedna utegne biti dobra 
pomoč za globlje doživljanje velikonočne skrivnosti. Tako bogoslužje 
povezuje posameznike, družino, sosede, župnijo, Cerkev, obenem 
pa vzgaja za odkrivanje sporočil velikega tedna. 

 

 

CVETNA NEDELJA 

Uvod v veliki teden 

 

Najprej se dogovorimo za primeren 
čas, ko se bomo zbrali k družinskemu 
bogoslužju. Pred bogoslužjem 
pripravimo prostor: pogrnjeno mizo, 
na katero postavimo križ, 
blagoslovljene oljčne vejice, ki smo 
jih prinesli iz cerkve, postavimo v 
vazo, poleg postavimo tudi odprto 
Sveto pismo na strani, kjer je  opisan Jezusov sloveni vhod v 
Jeruzalem    (Mt 21, 1-11; Mr 11, 1-11; Jn 12, 12-16). Pri tem 
sodelujejo vsi. Priprava se vrši slovesno in spoštljivo, saj smo s tem 
že začeli družinski obred. Zberemo se okrog mize in se pokrižamo. 
Lahko tudi zapojemo ali počasi recitiramo odpev iz pesmi Kraljevo 
znam´nje: 

» O sveti križ, življenja luč, 
O sveti križ, nebeški ključ! 

Ponižno te častimo, 
Zvestobo obljubimo:« 

 
- Oče prebere odlomek iz Svetega pisma, prvi stolpec o 

Jezusovem prihodu v Jeruzalem. 
- Sledi kratek molk 
- Mama nadaljuje:« Jezus! Kot so ti nekdaj vzklikali 

Jeruzalemčani, tako te danes pozdravljamo v naši družini.« 
- Vsi:« Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. 

Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. 



Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na 
višavah!« 

Bogoslužje sklenemo s postno pesmijo Oljsko goro, 2. kitica ali pa z 
znamenjem križa. 

»O, zakaj žaluje Oljska gora? 
O, zakaj vsa zemlja drgeta? 

O, ne vprašaj, le solze pretakaj, 
z Jezusom, ki pot krvav poti... 

 
 

SVETO TRIDNEVJE 

 
VELIKI ČETRTEK 

Spomin zadnje večerje  

 
Mizo pogrnemo s prazničnim prtom. Poleg križa, oljke in Svetega 
pisma postavimo še hleb kruha, steklenico vina in kozarec. 
 

- Oče prebere odlomek Svetega pisma  o zadnji večerji (npr.: 
Mt 26, 17-30; Mr 14, 12-26; Lk 22, 1-23; Jn 13, 21-30). 

- Sledi kratek molk 
- Mama vzame v roke kruh in reče: «Kruh jemo vsak dan. 

Kadar izgovorimo besedo »kruh« mislimo pri tem na vse, 
kar rabimo za življenje. Nešteto zrn je bilo potrebnih, da je 
nastal ta kruh in veliko truda mnogih neznanih ljudi, da je 

ta kruh prišel do nas. –Kruh je znamenje, da smo med seboj 
povezani. Vsak košček kruha nas spominja na kruh, ki ga je 
Jezus na veliki četrtek spremenil v svoje telo  in razdelil 
med prijatelje.« 

- Oče vzame v roke steklenico z vinom in reče: »Gospod, hvala 
ti za to vino, ki je sad trte in dela človeških rok. Daješ nam 
ga za naše praznike. Spominja pa nas tudi, kako si pri zadnji 
večerji to pijačo spremenil v svojo kri in nam jo dal, da bi 
nam dajala moč za življenje. Ko se ti zahvaljujemo za vse te 
darove, ki nam jih daješ, ti kličemo: »Oče naš, ki si v 
nebesih...« 

-  
(Morda se tu primemo za roke in molimo Gospodovo molitev) 
Mama spoštljivo z nožem prekriža kruh, ga razreže in razdeli. 
Oče nato nalije vsakemu v kozarec malo vina. Obred zaključimo 
s petjem ali recitacijo: 
 

»Večerja zadnja je minila,  
od mize svete vstanejo.  

Zahvalna pesem je vtihnila. 
Vse tiho je in žalostno. 
Na nebu luna milo sije,  

Na Oljsko goro žarke lije,  
Na Oljsko goro žarke lije. 

 
Zapoved, glejte, ta je moja, 

Da ljubite se med seboj. 
Iz tega bodo vsi spoznali, 
Da ste hodili za menoj. 

Kot jaz vas ljubim, se ljubite 
In zvesti bratje si bodite.« 

 

 



VELIKI PETEK 

Dan kristusove smrti 

 
Nepogrnjena miza, na njej križ, 
zraven zelena vejica, morda oljčna. 
Vsak drži v roki križ, ki ga je že prej 
sam izdelal (iz kartona, trsk, paličic, 
žebljev,...). Bogoslužje začnemo z 
recitacijo ali petjem odpeva: 
 

» O sveti križ, življenja luč. 
O sveti križ, nebeški ključ! 

Ponižno te častimo,  
Zvestobo obljubimo.« 

 
Ob tem se pokrižamo. 

- Mama ali oče: »Ti križi v naših rokah so znamenje naših 
težav, skrbi, neprijetnosti, bolečin, razočaranj, žalosti, 
grehov. Vsak nosi svoj križ. Te križe bomo položili poleg 
Jezusovega križa. To nas spominja, da smo v težavah 
podobni trpečemu Kristusu. Kristjani nosimo z njim svoje 
križe. Vse naše trpljenje zbledeva pred svetlobo vstalega 
Kristusa.« 

- Nato vsak položi svoj križ poleg križa na mizi in pri tem reče: 
»Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem 
svet odrešil.« 

- Nekdno prebere naslednji odlomek: »Vojaki so Jezusa 
odpeljali na dvorišče v sodni hiši in sklicali vso četo. Ogrnili 
so ga s škrlatnim plaščem, iz trnja spletli krono in mu jo dali 
na glavo. Ko so ga nehali zasramovati, so slekli plašč, ga 
oblekli v njegova oblačila in peljali ven, da bi za križali. 
Pripeljali so ga na Kalvarijo in mu dajali vina z žolčem 

mešanega. Pa ga ni vzel. Nato so ga križali in razdelili 
njegova oblačila. Nebo se je stemnilo. Okrok treh popoldne 
je Jezus izdihnil.« 

- Sledi nekaj tihe zbranosti 
- Nato vsi skupaj pokleknemo in zakjučimo bogoslužje z 

besedami: »Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s 
svojim križem svet odrešil.« 
 

 
 
 

VELIKA SOBOTA 

Priprava in zauživanje 
velikonočnih jedi 

 
 

PRIPRAVA 
Blagoslov velikonočnih jedil je 
nepozaben slovenski običaj, 
brez katerega bi si težko 
predstavljali velikonočne praznike. Vendar se moramo zavedati, da 
to ne sodi k bistvu naše vere, pomaga pa nam h globjemu 
doživljanju velikonočne resničnosti.  
 
Urejeno stanovanje, praznična obleka in priprava jedil ustvarja v 
družini vzdušje praznovanja.  
Ko mama pripravlja jedila za blagoslov smo vsi zbrani okrog mize. 
Košarico (ne polivinil vrečko!) pokrije z belim prtičem in vanjo 
polaga jedila. Pri tem razlaga, kaj posamezna jed pomeni. 

 



- KRUH (menih) je voščilo, da bi vsak dan preživeli v božjem 
blagoslovu. 

- POTICA nas spominja na trnovo krono, ki jo je Jezus sprejel 
za naše odrešenje. Trnje – spomin trpljenja, potica – 
veselega praznovanja 

- PIRHI (vsaj eden naj bo rdeč!) – kaplje Jezusove krvi. 
Spominjajo nas tudi na grob, iz katerega je Jezus z lastno 
močjo vstal. 

- HREN pomeni žeblje, s katerimi  so Jezusa pribili na križ. 
- PRŠUT – meso je spomin na jagnje, ki so ga  jedli Izraelci v 

noči osvoboditve. Je pa tudi spomin na Jezusovo mrtvo telo. 
Vse to in še drugo, kar je v navadi, mama spoštljivo pogrne z 
vezenim prtičem, zatakne šopek pomladnega cvetja in košarica 
je pripravljena. 
Blagoslova naj se udeleži, kdor le more. 
 

 
ZAUŽIVANJE ŽEGNA 

 
Čas za ta obred naj družina določi tako, da bodo lahko navzoči 
vsi njeni člani (npr. Sobota zvečer, nedelja zjutraj ali dopoldne. 
Lahko tudi opoldne.). 
 
Pri pripravi mize naj sodelujejo vsi (npr. mama naj pogrne mizo, 
eden izmed otrok postavi nanjo velikonočno ikebano, drugi 
prinese Kratko sveto pismo, odpre na strani 467, tretji postavi 
na mizo svečo). 
 
- Oče prižge svečo in reče: »Sveča pomeni vstalega Kristusa. 

On je luč sveta, ki razsvetljuje vsakega človeka in noče, da 
bi hodili v temi.« 

- Mama postavi pokrito košarico z blagoslovljenimi jedili na 
mizo in jo slovesno odkrije. 

 
Skupaj zapojemo velikonočno pesem. 
Npr.:  »Klic veselja naj osreči 

Po vsem svetu vse ljudi. 
Aleluja, pojmo vsi, 
Kristus vstal je in živi.« 

Ali kako drugo pesem. 
 
Nad razgrnjenim belim prtičem mama odlomi vsakemu košček 
blagoslovljene hrane. 
Vse drobtine skrbno poberemo in pojemo. Obred sklenemo z 
molitvijo: 
»zahvaljujemo se ti, Gospod, za vse tvoje dobrote po vstalem 
Kristusu, našem Gospodu. Amen.«  
 
 

 


