
  
SKLEP BOGOSLUŽJA 

 

Nebeški Oče, hvala ti za velikonočna jedila. Naj nas 

velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno 

bolj čutili lakoto po duhovni hrani, ki nam jo daješ v 

svoji besedi in sveti evharistični skrivnosti.  

Amen. 

 

 

Hišna Cerkev 
 
 
 
 

Družinsko bogoslužje  
v velikonočnem času 

Prvi obrazec 
 

V stiskah so se kristjani vselej pod domačo streho 
zbirali ob molitvi in bogoslužju.  

Prisrčno vas vabimo, da poleg udeležbe preko medijev, 
ustanovite tudi hišne molitvene in verske skupnosti. 

 



 V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

Amen. 

Oče ali kdo od odraslih bere:  
Resnica o Kristusovem vstajenju je tako osrečujoča, da jo kristjani 

praznujemo vsako nedeljo, na Veliko noč pa še prav posebej 

slovesno. Blagoslovljena jedila so del tega praznovanja. Ko jih bomo 

sedaj zaužili, naj bo naše srce polno hvaležnosti do Kristusa, ki nas 

je odrešil, hkrati pa spodbuda k iskanju odgovora na vprašanje: Kaj 

pomeni Velika noč meni in moji družini? 

Berilo iz prvega pisma apostola Petra (1, 3-4a. 8-9)  

Zahvaljen bodi Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V 

svojem velikem usmiljenju nas je s tem, da je obudil od mrtvih 

Jezusa Kristusa, prerodil za živo upanje, za neuničljivo, 

brezmadežno in nepokvarljivo dediščino. Njega ljubite, čeprav ga 

niste videli. Verujte vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v 

neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje 

vere, namreč odrešite v duš.  

Voditelj molitve prebere prošnje: 
- Za vse kristjane, da bi svetu prinašali veselje in upanje vstalega 

Kristusa. 

- Za našo družino, da bi živela v zdravju in medsebojni povezanosti. 

- Naj vsi ljudje odkrijejo v Kristusu svojega Odrešenika. 

Vsi skupaj molimo: 
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje 

kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj 

nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor 

tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. Amen. 

Oče ali kdo izmed odraslih vzame v roke posamezno 

blagoslovljeno jed in moli: 

 

KRUH IN POTICA  

Velikonočna jedila niso samo jed, ampak so tudi znamenje, ki nas 

opozarja na življenjske resnice. Tako je kruh znamenje življenja, saj 

človeka ohranja živega in mu daje moč za življenje. Spominja nas 

tudi na Kristusove besede o zrnu, ki mora v zemlji umreti, da lahko 

obrodi sad. To zrno je Kristus, ki je moral skozi trpljenje in smrt, da 

je človeštvo popeljal na pot odrešenja. 
 

MESO 

Za blagoslov prihranimo navadno najboljši kos mesa. Po ljudskem 

izročilu je podoba Kristusa, ki je za nas trpel in umrl. Spominja pa 

nas tudi na velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v spomin na 

rešitev iz egiptovske sužnosti. 
 

PIRHI 
Pirhi, posebej še rdeči, nas spominjajo na kaplje krvi, ki jih je Kristus 

prelil za nas. Prav tako so podoba groba. V jajcu se namreč skriva 

življenje, ki zdrobi lupino in prikljuje na dan. Lupina je podoba skal, 

ki so zapirale Kristusov grob, a jih je vstali Kristus zdrobil. 
 

HREN 

Hren, ki je po svoji obliki podoben žebljem, naj bi v nas zbudil 

sočutje do Križanega. Njegova grenkoba nas spominja na Kristusovo 

žejo na križu, ki je bila predvsem žeja po človeški in Božji bližini. 


