
Domače bogoslužje  
v velikem tridnevju,  

veliki noči in 
velikonočnem ponedeljku



Uvod:
Kakšno mesto ima Evharistija v zgodovini odrešenja? 
V katero točko te črte jo moramo umestiti? 
Odgovor je: Ne pripada ji mesto,  
ampak je v vsej zgodovini! 
Vsa zgodovina odrešenja je navzoča v Evharistiji.  
V Stari zavezi je prisotna kot podoba; 
v Novi zavezi je prisotna kot dogodek;  
v času Cerkve, v katerem živimo mi,  
pa je prisotna kot zakrament.  
Evharistija nastane iz ljubezni.  
Kristus je ljubil nas in je zato daroval sam sebe 
za nas. Tukaj je ključ za razumevanje Evharistije. 
Naj nam letošnji velikonočni prazniki pomagajo 
praznovati Evharistijo.



Veliki četrtek
Molitveni obred začnemo z znamenjem križa,  
mogoče tudi z evharistično pesmijo.

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 rekel: »To je 
moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako 
je vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova 
zaveza v moji krvi. 

Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.«  Kaj-
ti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate 
Gospodovo smrt, dokler ne pride.

Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. 
Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge
1. Dobri Jezus, naj nas vsak košček kruha spomni, da se nam daješ v 

obhajilu kot hrana za večno življenje.
2. Dobri Jezus, naj nas vsaka kapljica vina spominja na Kri, ki si jo prelil za 

naše odrešenje.
3. Dobri Jezus, pri zadnji večerji si nam zapovedal,  naj se ljubimo med 

seboj. Pomagaj nam da bi znali skazovati medsebojno ljubezen.
4. Dobri Jezus, kruh in vino predstavljata v Evharistiji ves naš trud in 

napor, zato te prosimo blagoslavljaj vse naše delo.
5. Dobri Jezus, naj vedno pripravljeni na duši in telesu, pristopamo k obhajilu.

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:
Dobri Bog, hvala ti za Evharistijo. Hvala ti za tvojo 

navzočnost pod podobo kruha in vina. Hvala ti za du-
hovnike, ki Te po tvoji volji naredijo 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!

Amen!
Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa.



Veliki petek
Obred začnemo z znamenjem križa, mogoče tudi s pesmijo, Kraljevo 
znamnje križ stoji.

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 paraj-
mo, 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 na-
taknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus 
vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in 
izročil duha.

Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. 
Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge.
1. Jezus Kristus, ki si za na umrl na križu, usmili se nas.
2. Jezus, pomagaj nam, da se bomo zavedali, da se naše življenje odvija 

pod križem.
3. Gospod, pomagaj nam, da se bomo postavili v bran križu in Križanemu.
4. Gospod, naj vdano sprejmemo svoj križ in ga nosimo z mislijo nate.
5. Gospod naj v podobi križa ne vidimo samo smrti, ampak tudi vstajenje.

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:
Gospod,  blagoslovi našo družino, za katero  je tvoj 

Sin, naš Gospod Jezus Kristus trpel in umrl na križu. Tvoj 
blagoslov naj nas utrdi v veri, upanju in ljubezni. Amen.

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa.



Velika sobota 
Obred začnemo z znamenjem križa. 

Poslušajmo, kaj nam je Kristus prinesel z vstajenjem Rim 6, 3-5
Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v 

Kristusa Jezusa, krščeni 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 zraščeni v podobnosti njegove smrti, 
bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja.

Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. 
Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge.
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 novokrščencev, 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 krstno 

milost.
5. Gospod, posvečuj vse naše življenje in nas pripelji  v veselje nebeškega 

kraljestva.

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:
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 napravil za svoje po-
sinovljene otroke. Poslal si nam Svetega Duha, da nas 
spominja vsega, kar nas je učil tvoj Sin. Za vse to ti is-
krena hvala in čast in slava vekomaj. Amen.

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa.



Velika noč 
Obred začnemo z znamenjem križa in mogoče s pesmijo Jezus naš je 
vstal od smrti. 

Poslušajmo poročilo o Jezusovem vstajenju Mr 16,1-7
Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija, 

Jakobova mati, in Salóma kupile dišav, da bi ga šle ma-
zilit. Prvi dan tedna so šle h grobu navsezgodaj, ko je 
sonce vzšlo. Med seboj so govorile: »Kdo nam bo od-
valil kamen od vhoda v grob?« Ko pa so se ozrle tja, so 
videle, da je kamen odvaljen; 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 začudi-
le. On pa jim je rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete, Na-
zarečana, 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.
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 zvestobi 

Kristusu in napravilo srečne.
3. Za naše birmance in prvoobhajance, naj njihova priprava na 

zakramente 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.

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:
Gospod Jezus, z radostnim srcem praznujemo tvo-

je vstajenje. Ko strmimo nad nedoumljivimi skrivnost-
mi, 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.

Amen

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa.



Velikonočni ponedeljek
Obred začnemo z znamenjem križa in mogoče s pesmijo Jezus naš je 
vstal od smrti – druga kitica

Poslušajmo poročilo, kako se je Jezus prikazal učencema na poti v 
Emavs  Lk 24, 13-35

In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potova-
la v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev 
oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem 
tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovar-
jala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in 
hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga ni-
sta spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se po-
govarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden 
izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovo-
ril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je 
tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: 
»Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil 
prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in 
vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in 
poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi 
pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh 
vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodi-
lo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših 
vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu  in niso našle 
njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da 
so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Ne-
kateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, 
kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« 
In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu 
za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni 
bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo 
slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter 
jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. 

Medtem so se približali vasi, kamor so bili name-
njeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga 
in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in 
dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. 
Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, 
ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči 
in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In re-
kla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, 
ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto 
uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane 
enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil 
Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi 
ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in 
kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 



Če je mogoče se pogovorimo o prebranem odlomku. 
Sledijo prošnje, ki jim na koncu lahko dodamo še druge:
1. Napolni naša srca z živo vero.
2. Vsem, ki dvomijo vate, daj milost vrnitve na pravo pot.
3. V vsakem strahu nas potolaži s svojimi besedami: Mir vam bodi!
4. Usmerjaj našo mladino na pota usmiljenja in dobrote, da bodo postali 

dobri kristjani.
5. Daj vsem voznikom razum in strpnost, da ne bo toliko žrtev na cestah.

Stoje zmolimo očenaš, nato zmolimo naslednjo molitev:
Gospod Jezus, prosimo te, odpusti nam našo slepo-

to, odpusti vse zamujene priložnosti, ko bi ti mogli po 
svojih bližnjih narediti uslugo, pa je nismo. Pomagaj 
nam, da nam bodo letošnji velikonočni prazniki odprli 
oči. Naj spregledamo! Naj bo naše srce ob vsakem sre-
čanju s sočlovekom odprto za srečanje s teboj. Amen!

Bogoslužje sklenemo z znamenjem križa.
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