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Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: 
»Gospod, ti mi noge umivaš?«  Jezus je 
odvrnil 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 
drugega, 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 svojimi 
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 globljo 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 
najkasneje 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.) 
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Maša na veliki četrtek je še posebej 

spomin zadnje večerje, pri kateri je Jezus 

postavil zakramenta evharistije in svetega 

reda (mašniškega posvečenja),  apostolom 

umil noge in dal novo zapoved ljubezni. S 

to mašo se začenja veliko tridnevje.  

Na veliki četrtek 

pred nas stopata 

zlasti dva simbola, 

dve znamenji, brez 

katerih ni nobene od 

svetih maš, to sta 

kruh in vino. 

Povabljeni smo, da se na ta dan še posebej 

poglobimo v to skrivnost, po kateri Jezus 

še danes pri vsaki sveti maši stopa med 

nas. Pri tem zakramentu je naše občestvo 

kot apostoli »posedeno za mizo« zadnje 

večerje. Po: Družinski obrednik 

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 izhajajo iz velike noči, in nas opozori na 

Božjo bližino, posebno v teh dneh. 
 

Po: Veliko noč praznujmo 

 

 

POMAGAJ NAM VSTATI 
 

Gospod Jezus,  

pod težo križa  

si padel na zemljo.  

Teža našega greha,  

teža našega napuha  

te priklepa k tlom.  

Tvoj padec ni znamenje zle usode,  

ni preprosta slabost  

zaradi poteptanosti. 

Hotel si priti naproti nam,  

ki zaradi svojega napuha  

ležimo na tleh.  
 

V svoji oholosti mislimo,  

da smo sposobni  

ustvariti človeka.  

V resnici vedno globlje  

ponižujemo človekovo dostojanstvo. 
 

Gospod, pomagaj nam,  

ker smo padli.  

Pomagaj nam,  

da bomo zapustili  

svojo rušilno oholost  

in se ob tvoji ponižnosti učili,  

kako na novo vstati. 
 

Joseph Ratzinger – Zakladnica molitve 

 

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 Cerkev 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 velikega 

Odrešenika.«  

Veselimo se torej ta večer v 

velikonočni skrivnosti. Vigilija je 

namreč radostno slavje, polna 

velikonočnega vriskanja in 

prekipevajočega veselja.   
Po: Molimo s Cerkvijo 


