
VVVeeellliiikkkaaa   nnnoooččč   
Blagoslov jedil in 

slovesni velikonočni obed 

Blagoslov 
 
 

Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti z a te darove,  
ki smo jih položili na mizo. Na njih počiva tvoj 
blagoslov in nam daje čutiti tvojo bližino. Ko bomo 
zauživali to blagoslovljeno hrano, naj bo naše srce 
polno hvaležnosti do tebe.  
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 

 
Vsemogočni Bog, 

blagoslovi to hrano, ki jo bomo zaužili, nam pa daj 
novo srce, ki bo odprto zate in za ljudi v stiski. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 
Nebeški Oče, blagoslovi to hrano; naj te nikoli  

ne pozabimo! (tudi za blagoslov kruha preden ga 
narežemo) 

 
Gospod, zahvaljujemo se ti, da lahko skupaj 

praznujemo veliko noč. 
Vsi: Blagoslovi nas, Gospod! 
Gospod, podaril sin nam novo, večno življenje! 
Vsi: Blagoslovi nas, Gospod! 
Gospod, ti si z nami, vsak dan, vsako minuto in 
sekundo. 
Vsi: Blagoslovi nas, Gospod! 
Tako nas blagoslovi, naš dobri Bog,  
Oče in Sin in Sveti Duh. Amen 
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Nato blagoslovi oče ali mati jedila, lahko zapojemo 
tudi kakšno velikonočno pesem (glasbena 
spremljava). 
Iz evangelija beremo odlomek o srečanju z Vstalim 
(npr. Mk 16,1-8; Jn 20,1-10; 11-18; 19-23; Lk24,13-35) ali 
živo pripovedujemo in ponazarjamo. 
 
 
 

Molitev pri jedi -  
izraz hvaležnosti 
 

Ko jemo blagoslovljena jedila, jih naj zavestno 
zaužijemo. Spomnimo se, da jih prejemamo od 
Boga Stvarnika in smo deležni teh darov po zaslugi 
dela mnogih rok. Za to smo hvaležni. 
 
 
 

Delimo darove in veselje 
 

Da bi radost velikonočnega praznika delili drug z 
drugim (deljeno veselje je dvojno veselje), lahko 
odlomimo kos kruha in ga delimo z nekom pri mizi. 
Ob tem drug drugemu izrečemo prijazno besedo, 
npr.: “Vesel/a sem te, (cenim to ali ono tvojo 
vedrino, dobro lastnost); rad/a bi delil/a s teboj in 
lomil/a kruh.” 
 
 

 

Velika noč – višek 
 

Velika noč je za kristjanke in kristjane 
najpomembnejši praznik v cerkvenem letu. 
Spominjamo se Jezusovega trpljenja in smrti ter 
vstajenja. Po strogem postu nas veseli, da smemo 
pri velikonočnem obedu spet jesti meso in jajca, ki 
naj bodo prej blagoslovljena. 

 
 

Blagoslov jedil 
 

Blagoslov jedil je dobra koroška tradicija. „Vse je 
odvisno od Božjega blagoslova!“ pravi ljudski 
pregovor. Blagosloviti pomeni dobro želeti, reči 
dobro besedo. Če prosimo za blagoslov, izražamo 
verni ljudje zaupanje: Bog je človeku dober in 
naklonjen. 
 
 

Velikonočni obed doma –  
velikonočna skupnost pri mizi 
 

Velikonočni obed je poseben obed, pri katerem se 
sreča cela družina. Praznično pokrita miza. Sredi 
mize gori velikonočna sveča, ki je tudi pri 
bogoslužju v cerkvi simbol vstalega Kristusa.  
Blgoslovljene darove vzamemo iz košare in jih 
položimo na mizo. Pustimo si čas, da se vsi člani 
družine in gostje zavestno vsedemo k mizi.  

 


