
 

Spoštovani župljani Trnja in Zagorja! 
 

Najprej vam vsem voščim blagoslovljene velikonočne praznike! 
Koronavirus nam tudi letos kroji velikonočna praznovanja, da jih ne moremo 

obhajati tako, kot smo jih bili navajeni.  
A nič nam ne more preprečiti, da se ne bi mogli veseliti Kristusove zmage 

nad grehom in smrtjo. On je šel skozi neizmerno trpljenje Velikega petka do 
vstajenske zmage na Veliko noč.  

Tudi vsak izmed nas mora iti skozi tak ali drugačen življenjski Veliki petek.  
A kristjan ve, da za vsakim Velikim petkom pride Velika noč.  

Zato lahko z veseljem vzklikamo:  
»Kristus je vstal, vstali bomo tudi mi – iz greha in strasti – z Božjo močjo! 

ALELUJA! 
 

 Iz javnih občil (radio, TV in drugi) ste gotovo že izvedeli, kaj določajo zdravstve-
ne in državne oblasti glede poostrenih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa 
covid-19.  

Bogoslužja v Zagorju: 

Veliki četrtek ob  19h 

Veliki petek ob   19h 

Velika sobota ob 20h 

Velika noč ob   10h 

Velikonočni ponedeljek ob 10h 

Tudi letos odpade blagoslov ognja in blagoslov velikonočnih jedil 

Sv. obhajilo v Zagorju bom delil posameznim vernikom, kakor je določe-
no, po vsakem bogoslužju še 10 minut.  
V Trnju bom na razpolago za sv. obhajilo posameznim vernikom na Veli-
ki petek od 18h do 18,15 in na Veliko noč od 7,30 do 7,45.  

Za sv. spoved me pokličite po telefonu, da se dogovorimo, kdaj in kje jo 
lahko opravimo. 
 

 

Župnijska Oznanila 

 

Trnja in Zagorja 

Dopolnilo k Župnijskim oznanilom  Leto XIX., 13a (1013a) 



 
Češčenje Jezusa ob odprtem tabernaklju bomo imeli v Zagorju po staro-
davni navadi na Veliki petek od 9h do 12h. Pri tem češčenju je lahko sa-
mo ena oseba ali več družinskih članov v cerkvi. Zato je v cerkvi na mizici 
za tisk list, na katerega se lahko vpiše, kdor želi pol ure v tem času častiti 
Jezusa. 

Vstajenjske procesije tudi letos odpadejo. Zato bom tudi letos Z JEZU-
SOM v Najsvetejšem zakramentu IN MOLITVIJO v avtu obiskal obe 
župniji po vseh vaseh po naslednjem sporedu: Ob 9h začnem na Šilenta-
bru, ob 9,20 na Ratečevem Brdu, od 9,45 do 10,30 po Zagorju, ob 10,35 
po Drskovčah, ob 10,50 po Parjah; v Trnju od 11,05 do 11,35, po Kleniku 
ob 11,40, v Palčju ob 12h in na Jurščah ob 12,20. Čas je bolj približen, 
pazil pa bom, da ne bom prezgoden. Po vseh vaseh bom vozil bolj počasi 
in se ne bom ustavljal razen pri prvem, ki ga bom od blizu srečal, da mu 
oddam podobice, ki jih navadno delim ob blagoslovu velikonočnih jedil. 
Verne pa vabim, da se Jezusu poklonite, ko bom peljal mimo vas.  

 
Škofje so določili, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot 
ob nedeljah in praznikih. Na Veliko noč naj zvonovi zvonijo v župnijskih cerkvah in 
na podružnicah ob 8. uri zjutraj in s tem vernike povabijo k velikonočnemu zajtrku. 

Seveda pa po starodavni navadi zvonovi utihnejo po Slavi na Veliki četrtek do 
Slave na Veliko soboto ob velikonočni vigiliji. 
 

Prenosi svetih maš in prazničnih bogoslužji v velikonočnem 
tridnevju 2021 

Veliki četrtek, 1. april 

• Ob 10.00 – Krizmena sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS) 
• Ob 18.00 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz Vatikana (TV EXODUS) 
• Ob 18.30 – Večerna sv. maša velikega četrtka iz ljubljanske stolnice (RA-

DIO OGNJIŠČE) 

Veliki petek, 2. april 

• Ob 10.00 – Pasijon po Marku (TV SLO 2) 
• Ob 18.00 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju iz Vatikana (TV 

EXODUS) 
• Ob 18.30 – Bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju – ljubljanska stolnica 

(RADIO OGNJIŠČE) 
• Ob 21.00 – Križev pot iz Vatikana (TV SLO 2, TV EXODUS) 



Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 

Velika sobota, 3. april 

• Ob 15.00 – Blagoslov jedil iz mariborske stolnice (TV SLO 1) 
• Ob 18.30 – Velikonočna vigilija – ljubljanska stolnica (RADIO OGNJIŠČE) 
• Ob 19.30 – Velikonočna vigilija iz Vatikana (TV EXODUS) 
• Ob 19.58 – Velikonočna poslanica slovenskih škofov (TV SLO 1) 

Velika noč, 4. april 

• Ob 10. 00 – Sv. maša iz mariborske stolnice (TV SLO 1) 
• Ob 10.00 – Sv. maša iz Vatikana (TV EXODUS) 
• Ob 11.10 – Kratek film o sv. Frančišku (TV SLO 1) 
• Ob 11.20 – oddaja Obzorja duha (TV SLO 1) 
• Ob 11.55 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV SLO 1) 
• Ob 12.00 – Blagoslov svetega očeta Frančiška Urbi et Orbi (TV EXODUS) 

 Na spletni strani naših dveh župnij si lahko preberete  

1. Navodila za obhajanje bogoslužji v velikem tednu 2021,  

2. Pojasnila SŠK: V trenutnih razmerah so za katoličane vsa cepiva etično spre-
jemljiva,  

3. Izredno pismo slovenskih škofov za Veliko noč 2021,  

4. Vprašanja in odgovori ob pismu slovenskih škofov za Veliko  noč 2021. 
 

 
Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?«  Jezus je odvr-
nil in mu rekel: »Tega,  kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.« 
Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne 
umijem, nimaš deleža z menoj.« Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo 
nog, ampak tudi  roke in glavo.« Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba dru-
gega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« (Jn 
13,6–10) 

V pogovoru s Petrom je Jezus razložil umivanje nog kot znamenje  posredovanja 
odrešenja. On je   »diakon«, ki je z darovanjem svojega življenja osvobodil učence  
umazanije« in grehov ter jim podaril »čistost« in večno življenje. V pogovoru s svo-

jimi učenci Jezus sebe postavi za zgled. Pri hoji za Jezusom bi morali služiti drug  
 



 

 
drugemu: morali bi pomagati drug  drugemu, da bi se otresli greha in vstopili v glob-
ljo skupnost z Bogom ter med seboj. 

Po: Youcat – Biblija 
 

 
Veliki petek je edini dan v življenju Cerkve, ko ni maše, pač pa je  namesto nje 
obred češčenja križa. Pri tem obredu poslušamo pasijon,  molimo slovesne prošnje 
za vse  potrebe in z globoko hvaležnostjo  stopimo pred križ, ga počastimo ter  se 
Križanemu zahvalimo, da je sprejel trpljenje in smrt ter nas tako rešil večne pogube.  
Nenapisano ljudsko pravilo pravi, da je treba ta dan prenehati s težkim delom naj-
kasneje opoldan. Ne le človek, ampak tudi  živina in zemlja počivata iz spoštovanja 
do Jezusovega trpljenja vse do velike noči. Celo cerkveni zvonovi utihnejo. 
 

Po: Družinski obrednik 

 
 

Ni večje ljubezni, kot je ljubezen križa;  
ni resničnejše svobode, kot je svoboda ljubezni;  

ni polnejšega bratstva, kot je bratstvo,  
ki se rojeva iz Jezusovega križa. 

(sv. Janez Pavel II.) 

 

Bratje in sestre, blagoslov ljudi, živali, rastlin, raznih stvari poznajo vse vere. Moč blagoslova ni v 

kretnjah, ki jih naredi tisti, ki blagoslavlja, niti v njegovih besedah. Bog je vir blagoslova; od njega 

prihaja vsak blagoslov. Tako Cerkev blagoslavlja v imenu Očeta, ki je vse ustvaril; v imenu Sina, po 

katerem prihaja Božja ljubezen na svet; v imenu Svetega Duha, ki nas ohranja v Božji ljubezni. 

Namen vsakega blagoslova je, da se zavemo Božje dobrote, darov, ki smo jih prejeli od Boga, in da 

začutimo Božjo bližino in njegovo navzočnost v našem vsakdanjem življenju.   

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto naj v nas zbudi misel in hvaležnost za milosti, ki izha-

jajo iz velike noči, in nas opozori na Božjo bližino, posebno v teh dneh. 
 

Po: Veliko noč praznujmo 

 

Na veliko soboto zvečer v Cerkvi obhajamo t. i. velikonočno vigilijo. Ta ima štiri del: 

slavje luči, besedno, krstno in evharistično bogoslužje. 

Hvalnica velikonočni sveči, ki jo nekateri pripisujejo svetemu Avguštinu in ki jo Cer-

kev prepeva že več kot 1500 let, je eden najlepših biserov krščanskega bogoslužja. V 

njej se proslavlja zmaga Kristusove luči nad temo greha in smrti. Poezija te hvalnice se 

kakor v zamaknjenju povzpne celo do vzklika: »O zares, Adamov greh je bil potreben, 

da je bil izbrisan s Kristusovo krvjo. O srečna krivda, ki je bila vredna imeti tako veli-

kega Odrešenika.«  

Veselimo se torej ta večer v velikonočni skrivnosti. Vigilija je namreč radostno slavje, 

polna velikonočnega vriskanja in prekipevajočega veselja.   

Po: Molimo s Cerkvijo 



 

Družinsko bogoslužje za veliko-

nočno tridnevje in za veliko noč 

2021  
  

 
Veliki četrtek 

Pripravimo križ, sveče, namizni prt, vrč soka(vina za odrasle).Srečanje zač-
nemo s pesmijo. Lahko zapojemo pesem Hvali svet, Odrešenika" ali katero 
drugo evharistično pesem. Med petjem mama prinese kruh, ki ga položi na 
pripravljeno mesto poleg križa, oče prinese vrč vina.  
V Svetem pismu s slikami  poiščemo sliko zadnje večerje. Ob sliki  pripove-
dujemo:. 

Voditelj: Jezus je s svojimi učenci sedel pri praznični večerji v gornjih pro-
storih neke hiše v Jeruzalemu. A njegovi učenci so se prepirali. Le kaj bi bil 
lahko razlog za njihov prepir, kaj mislite? Prepirali so se o umazanih in 
smrdečih nogah. Takrat so bile ulice zelo umazane in pred praznično 
večerjo je moral nekdo izmiti umazanijo z nog. A tega se ni želel nihče lo-
titi. Kdo izmed vas bi se javil, da bi opravil to delo? Verjetno ga ni junaka 
na celem svetu. Morda le najnižji služabnik. Ker nihče izmed njegovih 
učencev ni hotel tega storili, je Jezus tiho vstal in prinesel posodo z vodo. 
Pokleknil je na tla in jim pričel umivati noge. 

Pripravimo posodo z vodo in brisačo. Oče ali mama svojim otrokom sim-
bolično umije noge. Na koncu lahko noge otrok še poljubi. Če otroci 
zavračajo umivanje, jih ne silimo, temveč samo poljubimo njihove noge. 

Vmes nadaljujemo pripoved:  



Voditelj: Zakaj je Jezus umil svojim učencem noge? Povedal jim je, da to 
dela zato, ker jih ima rad in jim zapovedal, naj se imajo tudi oni radi med 
seboj. Ko so bili vsi čisti, so lahko sedli za praznično mizo in pričeli večer-
jati. 

Nato je Jezus svojim prijateljem povedal, da bo tokrat zadnjič jedel skupaj 
z njimi. Vedel je, da ga bo nekdo izmed njegovih prijateljev izdal vojakom 
in ti ga bodo dali na križ. 

Gremo do mize. Zdaj bomo tudi mi pripravili mizo za slovesno večerjo. Po-

trebujemo prt (ga damo na mizo). Nanj damo vazo s cvetjem. Za vsakega 

pripravimo tudi prtiček in kozarček. Dodamo še sveče (otroci jih prižgejo; 

če so premajhni, to naredimo odrasli). 

Voditelj: To je bila res praznična večerja. Jedli so kruh (ga položimo na 
sredo mize) in jagenjčka ter pili vino (na mizo damo kelih oz. kozarec v ob-
liki keliha ter sok; vino za odrasle). Vmes so veliko molili, se zahvaljevali 
Bogu in se pogovarjali. 

Potem pa je med večerjo Jezus vzel kos kruha, ga blagoslovil, razlomil in 
razdelil svojim učencem. Rekel jim je: „To je moje telo.“ (Oče vzame kruh, 
ga visoko dvigne v zahvalo Bogu, v tihoti se nekaj trenutkov zahvaljuje, ga 
razlomi in da vsakemu en košček. Otroci naj kruh poduhajo in ga spoštljivo 
pojedo, malo počakamo, nato pa nadaljujemo.). Jezus je nato vzel vrč z 
vinom in se Bogu zahvalil zanj, nato pa vino nalil v čaše in ga ponudil 
učencem. Rekel jim je: „To je moja kri. “(Oče pokaže kelih – kozarec z 
vinom in vsak lahko poduha vino. Kelih nato postavi na sredino mize. V 
spomin na ta dogodek otrokom v lončke nalijemo sok, ki je podobne barve 
kot vino. Otroci naj v tišini popijejo sok, mi pa nadaljujemo). Jezus je 
učencem še naročil: „Vedno, kadar lomite kruh in pijete vino, se spomnite, 
da sem vas jaz rešil.“ In tega se spominjamo še danes med vsako sveto 
mašo. 

Stoje zmolimo  še očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev: 
 
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 naredi-
jo navzočega med nami. Pomagaj nam, da bi vedno pristopali k temu za-
kramentu z vero v tvojega  Sina. Bodi z nami vse dni našega življenja! 



 
Vsi: Amen! 
 

Voditelj: Ko so končali z večerjo, so zapeli še zahvalno pesem. Zapojmo 
pesem Slavi ga  

 

Veliki petek 

Na veliki petek ni svete maše, ker je Bog umrl na križu. Na ta dan smo po-
vabljeni k molitvi Križevega pota. To je dan posta in molitve. Zberemo se 
ob križu, ob katerem ni sveč in ni okrašen, je samo križ. Zberemo se v tišini.  

Pripravimo posamezne simbole postaj križevega pota – od 1. postaje do 
14. postaje si sledijo: konec vrvi -1, lesen križ (lahko naredimo iz dveh 
palčk)-2, obliž – 3, majhen kipec Marije ali svetinjica - 4, obris rok- 5, blago 
z „Jezusovim“ obrazom - 6, obliž- 7, papirnati robček- 8, obliž-9, bel kos 
blaga-10-, 3 žeblji- 11, križ z Jezusom (lahko obesek iz verižice)- 12, srce -
13, kamen - 14;  

Obred začnemo z znamenjem križa, mogoče tudi s pesmijo, Kraljevo 
znamnje 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 
neodogovorno 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 nedoseglji-
va. 
Križani! Prosimo te, pomagaj nam, da bomo v tvoji podobi na križu videli 
ne samo smrt, ampak tudi vstajenje. Vsi: Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=b2m1qGeRwIY


Voditelj vodi pogovor: Imenujte nekaj vozil, ki uporabljajo postajališča. 
Kako pa vemo, na kateri postaji lahko vstopimo ali izstopimo na posamez-
ni postaji? Kaj pa je sploh postaja? Kaj pa so postaje križevega pota? To so 
mesta, ki govorijo, kaj je Jezus doživel na današnji dan, ki se imenuje veliki 
petek. Na svoji poti je Jezus takrat srečal veliko ljudi: večina je bila takih, ki 
ga niso marali, srečal pa je tudi take, ki so ga imeli radi in so mu pomagali. 
Tudi mi bomo odšli po teh postajah, kjer se bomo srečali in pogovarjali z 
Jezusom.  

Da jih bomo lažje spremljali, imamo pripravljene simbole postaj križevega 
pota. Potem razlagamo in se pogovarjamo o vsaki postaji. 

Voditelj: 1. Postaja – Pilat obsodi Jezusa na smrt (simbol je vrv) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: .Jezusa so pripeljali k Pilatu. O njem so si izmišljali laži in ga tožili. 
Pilat pa je skušal braniti Jezusa, ki ni naredil nič slabega. A ljudje so 
zahtevali: Jezus mora na križ. DRAGI JEZUS, POMAGAJ MI, DA BOM ZME-
RAJ GOVORIL RESNICO. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 2. Postaja – Jezus vzame križ na svoje rame(simbol je križ) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Vojaki so Jezusu naložili velik križ. Čeprav je bil križ težak, ga je 
Jezus vzel in nesel čisto sam. DRAGI JEZUS, KER NAS IMAŠ TAKO RAD, SI 
NESELTEŽKI KRIŽ. TUDI JAZ HOČEM BITI TAK KOT TI. PROSIM, POMAGAJ 
MI, KADAR MI BO TEŽKO. POMAGAJ MI, DA SE BOM TRUDIL NAREDITI 
TUDI TISTO, KAR SE MI UPIRA. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 3. Postaja – Jezus pade prvič pod križem(simbol je obliž) 



Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Križ je bil tako težak, da je Jezus padel. Nihče mu ni pomagal, da 
bi vstal, vojaki pa so hoteli, da gre čim prej naprej. DRAGI JEZUS, 
POMAGAJ MI, DA SE BOM TRUDIL IN POMAGAL VSAKEMU, KI BO POTRE-
BOVAL MOJO POMOČ. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 4. Postaja – Jezus sreča svojo mater(simbol je Marijina svetinjica 
sli kipec) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Čeprav je bila Marija žalostna, je vso pot hodila ob Jezusu. To mu 
je veliko pomenilo. DRAGI JEZUS, TUDI JAZ ŽELIM BITI ZMERAJ OB TEBI. 
POMAGAJ MI, DA OPAZIM IN POTOLAŽIM TISTE, KI SOŽALOSTNI. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 5. Postaja – Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ (simbol so 
roke) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Simon se je vračal z dela na polju, ko je zagledal Jezusa. Približal 
se mu je in mu pomagal nositi križ. DRAGI JEZUS, NAJ BOM TUDI JAZ VED-
NO PRIPRAVLJEN POMAGATI VSAKEMU, KI BO POTREBOVAL POMOČ. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 6. Postaja – Veronika poda Jezusu potni prt (simbol belo blago z 
„Jezusovo“ podobo) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  



Voditelj: Ob poti je stala tudi Veronika. Ko je videla, da je Jezusov obraz 
poten in umazan, je stopila k njemu in mu s svojim prtom obrisala obraz. 
DRAGI JEZUS, POMAGAJ MI, DA BOM POGUMEN, PRIJAZEN IN USMILJEN 
DO DRUGIH. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 7. Postaja – Jezus pade drugič pod križem (simbol obliž) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Jezus je spet padel na tla. Čeprav mu je bilo težko, je zbral moči, 
vstal in nadaljeval s potjo. DRAGI JEZUS, TEŽKO TI JE, KO NE DELAM PRAV. 
POMAGAJ MI, DA SE BOM VSAKIČ, KO BOM NAREDIL KAJ SLABEGA, 

OPRAVIČIL IN SE SKUŠALPOBOLJŠATI. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 8. Postaja – Usmiljene žene (simbol robčki) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Na poti so bile tudi žene, ki jim je bilo zaradi Jezusa zelo hudo. 
On pa jim je rekel, naj bodo žalostne zaradi njega, temveč zaradi napak, ki 
jih delajo one ali njihovi otroci. DRAGI JEZUS, VELIKOKRAT SE JEZIM, KA-
DAR NI VSE PO MOJE. ZARADI TEGA SE TUDI GRDO OBNAŠAM DO DRU-
GIH. POMAGAJ MI, DA BOM PRIJAZEN TUDI TAKRAT, KO NE BO VSE TAKO, 
KOT SI ŽELIM JAZ. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 9. Postaja – Jezus pade tretjič pod križem (simbol obliž) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  



Voditelj: Za Jezusom je bila že dolga pot. Njegove noge so bile tako ut-
rujene, da je še tretjič padel na tla. Toda, zbral je vse moči, vstal in 
nadaljeval pot do konca. DRAGI JEZUS, TI ME UČIŠ, DA MORAM ZNOVA IN 
ZNOVA POPRAVLJATI SVOJE NAPAKE, PA ČEPRAV MI NE GRE NAJBOLJE. 
DAJ MI MOČ, DA VZTRAJAM. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 10. Postaja – Jezusa slečejo (simbol bel kos blaga) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Jezus je prišel na vrh griča Golgota. Vzeli so mu križ in ga slekli. 
Jezus se ni nič upiral. DRAGI JEZUS, OBLECI MOJE SRCE Z DOBROTO IN 
LJUBEZNIJO. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 11. Postaja – Jezusa pribijejo na križ (simbol trije žeblji) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Jezusa so vojaki dali na križ, a se ni prav nič pritoževal. Post-
avili so ga na sredo med dva razbojnika. Jezus je na križu oprostil 
vsem, ki ga niso marali. DRAGI JEZUS, PROSIM, OPROSTI TUDI MENI 
VSE, KAR NE STORIM PRAV. POMAGAJ MI, DA BOM TUDI JAZ ZNAL 
OPROSTITI, ČE MI KDO NAREDI KAJ, KAR MI NI VŠEČ. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 12. Postaja – Jezusa umrje na križu (simbol družinski križ) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Ko je prišel čas, je Jezus rekel „Oče v tvoje roke izročam svoje te-
lo.“ Jezus je izpolnil svojo nalogo, s katero je prišel na ta svet. Pokleknemo 



in smo nekaj časa v tišini. DRAGI JEZUS, HVALA, KER NAS IMAŠ TAKO RAD. 
TUDI JAZ TE ŽELIM IMETI VEDNO BOLJ RAD. PROSIM,POMAGAJ MI PRI 
TEM. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 13. Postaja – Jezusa snemajo s križa in položijo Mariji v naročje 
(simbol srce) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Marija je bila zelo žalostna, ko je še zadnjič objela Jezusa. DRAGA 
MARIJA, TI SI IMELA TAKO ZELO RADA JEZUSA IN SI ZANJ LEPO SKRBELA. 
POMAGAJ MI, DA BOM IMEL RAD TUDI TISTE, KI NISO PRIJAZNI DO MENE. 

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: 14. Postaja – Jezusa položijo v grob (simbol kamen) 

Voditelj: Molimo te Kristus in te hvalimo (pokleknemo), Vsi: Ker si s svojim 
križem svet odrešil!  

Voditelj: Jezusa so položili v grob, ki so ga zaprli z velikim kamnom. Vojaki 
pa so postavili stražo. DRAGI JEZUS, NAJ BO V MOJEM SRCU VEDNO PRO-
STOR ZATE. ŽELIM SI PRITI K TEBI V NEBESA. POMAGAJ MI, DA TE BOM 
SLIŠAL IN TI SLEDIL.  

Voditelj: Usmili se nas, o Gospod. Vsi: Usmili se nas.   

Voditelj: Dragi Jezus, s teboj sem prehodil križev pot. V srce so se mi 
vtisnile slike, ki kažejo, kako zelo nas imaš rad. Hvala ti. Prosimo, pomagaj 
nam, da bi te tudi mi imeli vedno bolj radi.  

(za konec vsak v tišini poljubi križ) 

Lahko zapojemo še pesem Jezus moj ljubim te…. 
 



Velika Sobota 

 
Blagoslov jedil:  
Pripravo na Veliko noč so pri nas zaznamovali številni ljudski običaji. Z bla-
goslovljenim ognjem so v hiši prižgali ogenj, ko so gospodinje pripravljale 
velikonočne jedi. Povsod so skrbno počistili hišo in okolico, popoldne pa so 
nesli k blagoslovu velikonočnih jedi. Z Božjim blagoslovom tudi mi stopa-
mo v veselje velikonočnih praznikov. 
  
Velikonočni blagoslov prihaja v naše domove tudi z blagoslovljenimi jedmi 
in ognjem.  
Na veliko soboto se Cerkev  ustavi ob Gospodovem grobu, premišljuje nje-
govo trpljenje in smrt, ter v molitvi pričakuje njegovo vstajenje. 
 
Tudi letos je obhajanje velike sobote in blagoslov jedil precej drugačno. 
Lahko pa ga kljub temu naredimo prijetno. Na mizo postavimo svečo, jo 
prižgemo in ob njej molimo. Obred začnemo z znamenjem križa.  
 
Oče: V imenu Očeta….. 
Vsi: Amen 

Mama: (pripoveduje in stavi v košaro) Pripravili smo: 

Šunko (ali drugi kos mesa, ki je podoba Jezusa Kristusa, ki je pravo veliko-
nočno Jagnje, ki je bilo darovano za naše grehe. Spominja nas tudi na ve-
likonočno 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 od-
rešenja. Grenkoba nas spominja na Kristusovo žejo na križu, ko so mu vo-
jaki podali gobo, namočeno v kis. 
Pirhi, ki simbolizirajo kaplje Kristusove krvi in njegovih petero ran, so pa 
tudi podoba groba in Jezusovega vstajenja. V jajcu se namreč skriva ži-
vljenje, ki zdrobi lupino in pride na dan. Lupina je podoba skali, ki je zapi-
rala Kristusov grob, a jo je angel ob vstajenju odvalil. 
Kruh (ali potica) nas kot znamenje življenja spominja na Kristusove besede 
o zrnu. ki mora v zemlji umreti, da lahko obrodi sad. Okrogel kruh ali poti-
ca ponazarja tudi Kristusovo krono. 

Oče: (zmoli blagoslovno molitev)Gospod, vsak dan smo deležni tvojega 
blagoslova. Te jedi so še posebno znamenje, ki nas na to spominja. Pro-



simo te, blagoslovi te velikonočne jedi in naj bomo vedno pripravljeni vi-
deti tvojo dobroto in jo deliti z drugimi. 

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu 

Oče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo. 

 
Glede časa, kdaj zauživamo velikonočni žegen,(velikonočna jedila) se dr-
žimo družinske tradicije, ki obsega čas med soboto zvečer in nedeljo zju-
traj. Gre za čas, ko smo doma zares vsi zbrani. Preden zaužijemo jedila 
zmolimo! Mama (gospodinja) razdeli najprej kruh in šele nato vse druge 
jedi; ob jedi pa se pogovarjamo. (Velikonočni zajtrk naj bi na željo škofov-
ske konference bil v nedeljo ob 8h in naj bi ga napovedali zvonovi v naših 
cerkvah.) 
 

Sobota zvečer 
 
Voditelj: V imenu Očeta…… 
Vsi. Amen 
 
Voditelj: Gospod Jezus, s svojo lučjo si presvetlil temo smrti. Daj nam po-
nižno preprostost vere, ki se ne pusti zbegati, če nas pokličeš v ure teme 
in zapuščenosti, ko se nam zazdi vse vprašljivo. V tem času nam daj dovolj 
luči, da te ne izgubimo. Dovolj luči, da bomo mogli postati luč drugim, ki 
so je še bolj potrebni. 
Skrivnost tvoje velikonočne radosti, naj kot jutranja zarja obseva naše dni. 
Pomagaj nam, da bomo res velikonočni ljudje v tej veliki soboti zgodovine. 
Skozi svetle in temne dni naj veselo gremo naproti tebi, ki se nam bližaš v 
slavi.  
 
Vsi: Amen. 
 
Voditelj: Poslušajmo, kaj nam je Kristus prinesel z vstajenjem (Rim 6, 3-5) 
 
Nekdo izmed zbranih prebere odlomek, lahko tudi voditelj 
Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, kr-
ščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v 
smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od 
mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zra-



ščeni v podobnosti njegove smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vsta-
jenja. 
 
Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. 
 
Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge. 
 
Voditelj: Nebeški oče, poslušaj naše prošnje: 
 

1. Gospod, prosimo te za vse tiste odrasle, ki bodo danes krščeni; 
pomagaj jim, da bi živeli po krstu. 

2. Gospod, pomagaj domačim, sorodnikom in botrom novokrščen-
cev, da bodo te nove kristjane podpirali v veri. 

3. Gospod, tvoja ljubezen naj nas poveže med seboj in s teboj. 
4. Gospod, naj vsi, ki smo bili krščeni kot otroci, poživimo svojo krst-

no milost. 
5. Gospod, posvečuj vse naše življenje in nas pripelji  v veselje nebe-

škega kraljestva. 
 
Voditelj: V spomin našega krsta si preden zmolimo Očenaš prižgimo vsak 
svojo krstno svečo, in izrazimo hvaležnost za Jezusa, ki hodi z na-
mi.(Prižgemo krstne sveče če jih imamo, drugače pa drugo primerno sve-
čo) 
 
Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev: 
 
Voditelj: Nebeški Oče, zbrali smo se v tvojem imenu, da se ti zahvaljujemo 
za tvojo neizmerno dobroto. Po krstni vodi si nam izbrisal grehe in nas na-
pravil za svoje posinovljene otroke. Poslal si nam Svetega Duha, da nas 
spominja vsega, kar nas je učil tvoj Sin. Za vse to ti iskrena hvala in čast in 
slava vekomaj.  
 
Vsi: Amen. 
  
Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa. 
 
 

Velika noč 



 

Velika noč je največji krščanski praznik. V Judovskem velikonočnem obre-
du je poseben del, ko majhen otrok vpraša očeta družine: »Zakaj je danes 
tako velik praznik?« In potem oče razloži vsebino praznika, kako so bili Iz-
raelci sužnji v Egiptu in kako jih je Bog po Mojzesu peljal v obljubljeno de-
želo, kako so pred odhodom zaužili velikonočno jagnje ... 

Obred začnemo z znamenjem križa in mogoče s pesmijo Jezus naš je vstal 
od smrti. 
 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina…..  
Vsi: Amen 
 
Voditelj: Obstajata dve vrsti strahu. Strah vojakov, ki padajo po tleh in 

strah žena, ki najdejo prazen grob. Angel spodbuja žene: Ne bojte se! ON, 

ki ga iščete je vstal. To velja tudi za nas. Veselimo se te tolažilne resnice.  

Ker se tega premalo veselimo, obžalujmo! 

 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 

 

Vsi skupaj: Vsemogočnemu Bogu in vam bratje in sestre….. 

 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da 

bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  

Vsi: Amen. 



 
Voditelj: Gospod Jezus, daj nam močno in pogumno srce, da ti bomo ve-
dno zvesti in da bomo vedno z veseljem oznanjali resničnost tvojega vsta-
jenja. 
Vsi: Amen 
 
Voditelj: Poslušajmo poročilo o Jezusovem vstajenju Mr 16,1-7 
 
Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, Jakobova mati, in Sa-
lóma kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle h grobu navse-
zgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile: »Kdo nam bo odvalil ka-
men od vhoda v grob?« Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odva-
ljen; in bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedèl 
na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so se zelo začudile. On pa jim 
je rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. 
Ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte nje-
govim učencem in Petru: ›Pred vami pojde v Galilejo; tam ga boste videli, 
kakor vam je rekel.‹«  
 
Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. 
 
Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge. 
 
Voditelj: Vse stvarstvo se danes veseli praznika Kristusovega vstajenja. 
Hvaležni se obrnímo na nebeškega Očeta: 

1. Gospod, prosimo te za vse, ki iščejo smisel in pot svojega življenja, 
da bi se mogli srečati z vstalim Kristusom. 

2. Za naše družine, da bi nas velikonočno praznovanje utrdilo v zve-
stobi Kristusu in napravilo srečne. 

3. Za naše birmance in prvoobhajance, naj njihova priprava na za-
kramente rodi v njihovem življenju bogate sadove. 

4. Za vse, ki so pogreznjeni v trpljenje, bolečine in osamljenost, da bi 
se lahko pridružili Kristusovemu trpljenju. 

5. Naj bomo vedno orodje vstalega Gospoda. 
6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 

in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.  
7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli 

za bolnike in jim pomagali.  



8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelav-
ce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. 

 

Voditelj: Vsemogočni Bog! Z vstajenjem svojega Sina si v Svetem Duhu ves 
svet prerodil za novo upanje. Naj praznično sporočilo velike noči kar na-
prej odmeva v našem življenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen. 

 
Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev: 
 
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 
 

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa in s primerno pesmijo 

 

Velikonočno kosilo  

(Ta obred je lahko tudi pred velikonočnim zajtrkom) 

Naj praznik v naši družini ne izzveni v prazno. Družinsko mizo pripravimo in 
okrasimo praznično. V sredi mize naj bo, v lepi spomladanski ikebani, rde-
ča ali bela sveča, ki je znamenje velike noči. Pred velikonočnim kosilom 
eden od staršev prižge velikonočno svečo in vodi skupno molitev, ki ji pra-
vimo tudi »Velikonočna molitev«. To molitev molimo vsak dan v veliko-
nočnem 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 Kri-
stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije 



naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.  

Vsi: Amen 

Po molitvi si podamo roke in voščimo: »BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ!« 
 
 
 
 

 


