
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

Župnija sv. Petra v Radovljici 

 

 

 

 

 

 

V letu Gospodovem 

MMXX 

  



Navodila in vabilo k sodelovanju: 

Kljub izrednim razmeram, ki nam onemogočajo, da bi bili skupaj z 

duhovnikom prisotni pri obredih velikega tedna smo lahko skupaj z 

njim povezani v duhu pri sveti mašni daritvi. Zdi se primerno, da se 

skupaj z družino že pred samim začetkom obredov zberemo, umirimo 

in v duhu položimo pred oltar tudi svoje prošnje, ter med samo mašo 

pripravimo na prejem duhovnega obhajila (molitev na zadnji strani). 

 

Župnija Radovljica v času izrednih razmer omogoča neposredni 

prenos obredov in blagoslovov na svoji Facebook strani, Youtube 

kanalu in spletni strani (za pod imenom: Župnija Radovljica). 

 

Vabilo k darovanju: 

Člani Župnijskega pastoralnega sveta Radovljica vabimo vse farane in 

ljudi dobre volje k darovanju za potrebe pri delovanju naše župnije. 

TRR Župnije: 

SI56 0312 7100 0010 674 (SKB) 

 

Ne pozabimo pa priskočiti na pomoč vsem, ki so v času koronavirusa 

COVID-19 na območju naše župnije v materialni stiski. 

TRR Župnijske Karitas: 

SI56 0312 7100 0016 203 (SKB) 

 

Bog povrni! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Besedilo obarvano rdeče – opis dogajanja v obredu 

Besedilo – govori duhovnik 

Besedilo obarvano krepko – odgovor ljudstva 



 

  



VEČERNA MAŠA 

VELIKEGA ČETRTKA 

 

Na veliki četrtek zvečer se slovesno spominjamo zadnje večerje, ko je Jezus 

postavil zakrament svete evharistije, z umivanjem nog dal apostolom novo 

zapoved medsebojne ljubezni ter jih postavil za prve duhovnike.  

Obred bo ob 19:00. 

 

Duhovnik pristopi k oltarju, ga počasti s poljubom in prebere vstopni spev. 

 

Vstopni spev: 

Hvaliti se moramo 

s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa; 

v njem je naše odrešenje, življenje in vstajenje,  

po njem smo bili rešeni in osvobojeni. 

 

Nato nadaljuje: 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen. 

 

Gospod z vami. 

In s tvojim duhom. 

  



Povabilo k skupnemu kesanju: 

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno 

obhajali svete skrivnosti. 

 

Po kratkem molku, vsi skupaj: 

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, 

priznam, da sem grešil v mislih, 

besedah in dejanju, 

mnogo dobrega opustil in slabega storil. 

Trkajmo se na prsi in pravimo: 

žal mi je, 

zelo mi je žal. 

In nadaljujemo: 

Zato prosim sveto Devico Marijo, 

vse angele in svetnike 

in tudi vas, prosite zame Boga, 

nebeškega Očeta. 

 

Duhovnik moli odvezo: 

Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno 

življenje. 

Odgovorimo: 

Amen. 

  



Sledijo prošnje: 

Gospod, usmili se. 

Gospod, usmili se. 

Kristus, usmili se. 

Kristus, usmili se. 

Gospod, usmili se. 

Gospod, usmili se. 

 

Sledi hvalnica, med hvalnico se zaslišijo zvonovi, ki utihnejo do velikonočne 

vigilije. 

Slava Bogu na višavah 

in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. 

Hválimo te, slavimo te, 

mólimo te, poveličujemo te, 

zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. 

Gospod Bog, nebeški Kralj, 

Bog Oče vsemogočni. 

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, 

Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov. 

Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. 

Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. 

Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. 

Zakaj edino ti si Sveti, 

edino ti Gospod, edino ti Najvišji, 

Jezus Kristus, s Svetim Duhom: 

v slavi Boga Očeta.  

Amen. 

  



Duhovnik moli glavno mašno prošnjo, ljudstvo povabi: 

Molimo. 

Vsi skupaj nekaj časa tiho molimo.  

Nato duhovnik nadaljuje: 

Vsemogočni večni Bog, 

obhajamo spomin svete večerje, ko je tvoj ljubljeni Sin, 

preden se je izročil v smrt, 

zaupal Cerkvi novo in trajno daritev 

in gostijo svoje ljubezni. 

Daj nam iz tako velike skrivnosti 

prejemati polnost ljubezni in življenja. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

Odgovorimo: 

Amen. 

 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 

 

Sledi prvo berilo, psalm, drugo berilo. Pozorno poslušamo.  

Za boljše razumevanje lahko božjo besedo preberemo prek spletne strani 

www.hozana.si 

1. berilo: 2 Mz 12,1-8.11-14 

Pslam: Ps 116,12-13.15-16.17-18 

2. berilo:  1 Kor 11,23-26 

Po vsaki prebrani besedi bralec opozori na sklep berila: 

Božja beseda. 

Odgovorimo: 

Bogu hvala.  



Po drugem berilu duhovnik prebere vrstico pred evangelijem, nato povabi: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

Nadaljuje: 

Iz svetega evangelija po Janezu. 

Se pokrižamo z malim križem in odgovorimo: 

Slava tebi Gospod. 

Pozorno poslušamo evangelij. 

Za boljše razumevanje lahko božjo besedo preberemo prek spletne strani 

www.hozana.si 

 

Ko duhovnik zaključi pravi: 

Poslušali smo Kristusov evangelij. 

Odgovorimo: 

Hvala tebi Kristus. 

 

Sledi izpoved vere. Duhovnik povabi: 

Izpovejmo vero. 

Skupaj z njim molimo veroizpoved. 

Za celoten tekst glej dodatek. 

  



EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

 

Pripravljeni smo, da se Bogu popolnoma darujemo. V dokaz tega daruje mašnik 

kruh in vino kot dar nas vseh. Ob tem pripravi, kar je potrebno za daritev. 

Duhovnik vzame pateno s hostijo in pravi: 

Hvaljen Bog, Gospod vesoljstva. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga 

prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. 

Odgovorimo: 

Bogu čast in hvala vekomaj! 

Duhovnik vzame kelih z vinom in pravi: 

Hvaljen Bog, Gospod vesoljstva. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga 

prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. 

Odgovorimo: 

Bogu čast in hvala vekomaj! 

Duhovnik si izmije roke, nato se vrne na sredo oltarja, kjer povabi: 

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. 

Odgovorimo: 

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v 

blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi. 

Sledi prošnja nad darovi: 

Sveti Bog, naj se vredno udeležujemo te skrivnosti. 

Kadar koli obhajamo spomin Kristusove daritve, 

se izvršuje naše odrešenje.  

Po Kristusu našem Gospodu. 

Odgovorimo: 

Amen. 



Sledi hvalospev, duhovnik povabi: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

Duhovnik dvigne roke in nadaljuje: 

Kvišku srca. 

Odgovorimo: 

Imamo jih pri Gospodu. 

Nato doda: 

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. 

Odgovorimo: 

Spodobi se in pravično je. 

 

Duhovnik nadaljuje z branjem hvalospeva, po besedah:  

»… pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo.« 

Skupaj z duhovnikom molimo: 

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja 

tvoje slave. Hozana na višavah. 

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. 

 

  



Približuje se višek presvete daritve, ko Kristus po duhovniku naše zemeljske 

darove (kruh in vino) spremeni v svoje Telo in svojo Kri in se s tem sam Bogu 

daruje kot neskončno dragocena daritev. 

Ko duhovnik dvigne sveto hostijo, da jo verniki vidijo in počastijo Jezusa v 

svetem Rešnjem Telesu. Pri povzdigovanju pogledamo na sveto Hostijo in jo 

počastimo vsaj z vzdihom: 

 »Moj Gospod in moj Bog!« 

 

Ko duhovnik dvigne sveti kelih, da ga verniki vidijo ter počastijo Jezusa v 

presveti Rešnji Krvi. Pri pogledu na kelih prav tako tiho recimo vsaj:  

»Moj Gospod in moj Bog!« 

 

Ko odloži kelih se obrne in pravi: 

Skrivnost vere. 

Odgovorimo: 

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš 

v slavi. 

Duhovnik nato nadaljuje z molitvijo Rimskega kanona. 

 

Nato prime pateno in kelih, ju dvigne in pravi: 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v 

občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. 

Odgovorimo: 

Amen. 

  



Duhovnik povabi k molitvi »Oče naš«, skupaj z njim 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 dolgé, kakor tudi 

mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši 

nas hudega. 

Nadaljuje:  

Reši nas vsega hudega Vsemogočni Oče, 

podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj,  

da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni  

blaženega upanja pričakujemo prihod, našega odrešenika, Jezusa Kristusa. 

Odgovorimo: 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. 

 

Duhovnik nato nadaljuje, na besede: 

»… ki živiš in kraljuješ vekomaj.« 

Odgovorimo: 

Amen. 

Duhovnik obrnjen, raprostre in sklene roke in pravi: 

Gospodov mir naj bo vedno z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

  



Nato molimo skupaj z duhovnikom: 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.  

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.  

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – podari nam mir. 

 

Duhovnik poklekne, vzame hostijo, jo drži nekoliko dvignjeno nad pateno in 

obrnjen glasno pravi: 

Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. 

Skupaj z njim molimo: 

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in 

ozdravljena bo moja duša. 

Nato pa sam vzklikne: 

Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. 

 

Duhovnik se obrne k oltarju in zaužije Kristusovo Telo in Kri. Med tem časom 

vsak zase moli molitev za prejem duhovnega obhajila. (Glej dodatek) 

 

Po končanem obhajilu duhovnik moli obhajilni spev: 

Gospod je govoril: To je moje telo, ki se daje za vas. To je moja kri zaveze. To 

delajte v moj spomin. 

Nadaljuje z prošnjo po obhajilu. 

Vsemogočni Bog, na zemlji se krepčamo pri večerji tvojega Sina, 

daj da bomo vso večnost uživali nebeško gostijo. 

Po Kristusu našem Gospodu. 

Odgovorimo: 

Amen. 



Duhovnik se ogrne v velum, prime ciborij in ga z velumom pokrije.  

Ciborij odnese do kraja, kjer bo Najsvetejše shranjeno. 

Tam odloži, počasti s poklekom in zapre tabernakelj. 

 

Približno 10 minut po končanem prenosu obreda bo na voljo 30 minutni 

prenos, kjer ste skupaj v krogu družine vabljeni, da molite pred Jezusom v 

ječi. 

  



  



VELIKI PETEK 

GOSPODOVEGA TRPLJENJA 

 

Na veliki petek se spominjamo Kristusove smrti na križu. Ob primerni uri 

(15:00) se zberimo v družinskem krogu ter molimo Križev pot. Ob 19:00 se 

bodo začel obred velikega petka. Po starodavnem izročilu Cerkve, ta dan ne 

obhajamo evharistične daritve. 

 

Duhovnik pristopi k oltarju, ga počasti  in se uleže na obraz. Skupaj z njim v 

tišini molimo. 

Duhovnik nato vstane, se vzpne po stopnicah k oltarju in moli: 

Nebeški Oče, 

s trpljenjem Kristusa, svojega Sina, našega Gospoda,  

si nas osvobodil izpod oblasti smrti, 

ki je kot nesrečna dediščina greha prešla na vse rodove, 

in nas naredil njemu podobne. 

Kakor smo po sili narave nosili podobo zemeljskega človeka, 

tako naj zaradi milosti posvečenja  

nosimo podobo nebeškega. 

Po Kristusu našem Gospodu. 

 

Odgovorimo: 

Amen. 

  



OPRAVILO BOŽJE BESEDE 

Sledi prvo berilo, psalm, drugo berilo. Pozorno poslušamo.  

Za boljše razumevanje lahko božjo besedo preberemo prek spletne strani 

www.hozana.si 

 

1. berilo: Iz 52,13-53,12 

Pslam: Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25 

2. berilo:  Heb 4,14-16;5,7-9 

 

Po vsaki prebrani besedi bralec opozori na sklep berila: 

Božja beseda. 

Odgovorimo: 

Bogu hvala. 

 

Po drugem berilu duhovnik prebere vrstico pred evangelijem, nato bere pasijon: 

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu. Pozorno poslušamo. 

 

Pasijonu sledi nekaj trenutkov tišine.  

  



Nato sledijo Slovesne prošnje za vse potrebe. 

Prošnje se vrstijo v naslednjem zaporedju: 

Za Sveto Cerkev. 

Za papeža. 

Za služabnike Cerkve in vse vernike. 

Za katehumene. 

Za edinost kristjanov. 

Za jude. 

Za tiste, ki ne verujejo v Kristusa. 

Za tiste, ki ne verujejo v Boga. 

Za državne voditelje. 

Za vse, ki so v stiskah. 

 

ČEŠČENJE KRIŽA 

Duhovnik stopi k vznožju oltarja, v roke prime zakrit križ in povabi. 

Glejte les križa na katerem je Zveličanje sveta viselo. 

Odgovorimo:  

Pridite molimo. 

Duhovnik to ponovi še dvakrat, s tem da vsakič odkrije del križa, ter se vzpenja 

po stopnicah k oltarju. 

Križ nato odloži na vznožje stopnic, si sleče mašni plašč in sezuje čevlje, ter 

počasti križ. 

Skupaj v duhu molimo z duhovnikom tudi mi.  

Križ nato izpostavi nad tabernakelj. 

  



OBHAJILO 

Duhovnik se ogrne z velumom in gre iskati Najsvetejše v ječo. 

Ko se vrne, povabi k molitvi »Oče naš«, skupaj z njim 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 dolgé, kakor tudi 

mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši 

nas hudega. 

Nadaljuje:  

Reši nas vsega hudega Vsemogočni Oče, 

podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj,  

da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni  

blaženega upanja pričakujemo prihod, našega odrešenika, Jezusa Kristusa. 

Odgovorimo: 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. 

Duhovnik poklekne, vzame hostijo, jo drži nekoliko dvignjeno nad pateno in 

obrnjen in  glasno pravi: 

Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. 

Skupaj z njim molimo: 

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in 

ozdravljena bo moja duša. 

Nato pa sam vzklikne: 

Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. 

 

Duhovnik se obrne k oltarju in zaužije Kristusovo Telo. Med tem časom vsak 

zase moli molitev za prejem duhovnega obhajila. (Glej dodatek) 



Po obhajilu, ciborij z Najsvetejšim odnese v Božji grob. Nato se vrne in v 

monštranco vstavi veliko hostijo, jo ogrne s tančico. 

Nato moli: 

Vsemogočni večni Bog, 

prenovil si nas z odrešilno smrtjo in vstajenjem svojega Sina, 

ohrani v nas delo svojega usmiljenja. 

Udeležba pri sveti skrivnosti naj nas posveti, 

da bomo vedno bolj zvesti v tvoji službi. 

Po Kristusu našem Gospodu.. 

Odgovorimo: 

Amen. 

 

Obrnjen nato moli: 

Nebeški Oče,  

obilno blagoslovi svoje ljudstvo,  

ki je obhajalo spomin smrti tvojega Sina  

v upanju na njegovo vstajenje. 

Odpusti nam grehe in nas potolaži,  

pomnoži nam sveto vero 

in utrdi nam upanje v večno zveličanje.  

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Odgovorimo: 

Amen. 

 

 



Duhovnik se ogrne v velum, prime monštranco.  

Monštranco odnese do kraja, kjer bo Najsvetejše shranjeno. 

Tam odloži, počasti s poklekom in zapre tabernakelj. 

 

Približno 10 minut po končanem prenosu obreda bo na voljo 30 minutni 

prenos, kjer ste skupaj v krogu družine vabljeni, da molite pred Jezusom v 

Božjem grobu. 

  



VELIKA SOBOTA 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL 

 

Blagoslov velikonočnih jedil bo preko prenosa potekal ob 14:00 uri. Blagoslov bo potekal 

v dveh delih: skupna molitev v cerkvi, kjer bo duhovnik skupaj z vami doma molil in 

blagoslavljal velikonočna jedila. Nato pa se bo z avtom (okoli 14:20), po končanem prenosu, 

peljal po v naprej določeni poti po župniji in z blagoslovljeno vodo blagoslavljal košare. 

Vabljeni, da vašo košaro postavite na okno ali hišni prag. Naj poudarimo, da ne podpiramo 

zbiranja faranov, da ne bo prišlo do širjenja okužbe, ampak le ponujamo zunanjo obliko 

blagoslova. Košare tako pustite na vidnem mestu, dovoljeno je, da pri košari stoji po en iz 

vsake družine. Tisti, ki živite v večstanovanjskih hišah, košaro postavite na okno. Premikanje 

avta boste lahko spremljali preko GPS spletne povezave, ki bo objavljena na spletni strani in 

Facebook strani Župnije Radovljica na ta dan. 

 

Duhovnik pristopi k oltarju, se obrne in začne. Med tem se pokrižamo: 

Naša pomoč je v imenu Gospodovem. 

Odgovorimo: 

Ki je ustvaril nebo in zemljo. 

Pozdravi: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

 

Nato prebere uvod v blagoslov jedil. 

Po končanem uvodu sledi branje Božje besede. 

  



Povabljeni, da Božjo besedo bere nekdo v vaši družini. 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te 

je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in 

preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove 

zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi 

poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od 

kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz 

sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, 

ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem 

prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom 

dal jaz, je moje meso za življenje sveta.  

 

Sledi blagoslovna molitev: 

Molimo.  

Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. 

Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo 

neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in 

dušnega zdravja.  

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

 

Na koncu sledi blagoslov. 

Vabljeni, da med tem časom, ko duhovnik blagoslavlja po župniji molite Rožni 

venec v družinskem krogu.  



POT VOZILA: 

Začetek poti bo okoli 14:20 uri. Spremljaj GPS vozila na povezavi na spletni 

strani ali Facebook strani: 

1. Linhartov trg 

2. Gorenjska cesta 

3. Žale 

4. Predtrg – Ljubljanska cesta 

5. Štrukljeva ulica 

6. Špicarjeva ulica 

7. Ulica Simona Gregorčiča 

8. Langusova ulica 

9. Šercarjeva ulica 

10.  Bevkova ulica 

11.  Šercarjeva ulica 

12.  Gradnikova cesta 

13.  Triglavska cesta 

14.  Ulica Staneta Žagarja 

15.  Tavčarjeva ulica 

16.  Prešernova ulica 

17.  Cankarjeva ulica 

18.  Janševa ulica 

19.  Kajuhova ulica 

20.  Gradiška pot 

21.  Cesta svobode 

22.  Lancovo 

23.  Spodnja Lipnica 

24.  Cesta na Jezerca 

25.  Gorenjska cesta 

  



  



VELIKA SOBOTA 

VELIKONOČNA VIGILIJA 

Velikonočna vigilija je začetek proslavljanja Kristusovega vstajenja.  

Sestavljena je iz štirih delov: slavja luči, besednega bogoslužja, krstnega 

bogoslužja in evharističnega bogoslužja. Velikonočna vigilija se bo pričela ob 

20:00 uri. Doma si pripravite sveče, ki jih boste prižgali pri prvem delu maše. 

 

Duhovnik pristopi k ognju in pozdravi. 

Sledi blagoslov ognja in okrasitev velikonočne sveče. 

S svečo v roki pravi: 

Svetloba slavno vstalega Kristusa 

naj prežene temine srca in duha. 

 

Nato se odpravi v cerkev, kjer na treh mestih zapoje: 

Kristusova luč. 

Odgovorimo: 

Bogu hvala. 

 

Pri tretjem vzkliku si prižgimo tudi mi svoje sveče. 

 

Svečo nato odloži na svečnik, jo pokadi in se postavi k stojalu, kjer bo pel 

velikonočno hvalnico. 

Pozorno poslušamo.  



Bodimo pozorni na odgovore: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

Duhovnik dvigne roke in nadaljuje: 

Kvišku srca. 

Odgovorimo: 

Imamo jih pri Gospodu. 

Nato doda: 

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. 

Odgovorimo: 

Spodobi se in pravično je. 

 

Po končani hvalnici se vzpne k oltarju in povabi: 

Dragi bratje in sestre, 

slovesno smo začeli velikonočno bedenje, 

sedaj v tihoti srca poslušajmo božjo besedo. 

Premišljujmo, kako je Bog v prejšnjih časih 

reševal svoje ljudstvo, 

v teh dneh pa nam je poslal svojega Sina kot odrešenika. 

Molimo, da Bog to velikonočno delo odrešenja v nas dopolni. 

  



BESEDNO BOGOSLUŽJE 

 

Sledi branje božje besede. Brali bomo 7 beril Stare zaveze in 1 berilo iz Nove 

zaveze. Pozorno poslušamo.  

Za boljše razumevanje lahko božjo besedo preberemo prek spletne strani 

www.hozana.si 

 

Po vsaki prebrani besedi bralec opozori na sklep berila: 

Božja beseda. 

Odgovorimo: 

Bogu hvala. 

 

1. berilo: 1 Mz 1,1–2,2 in Psalm 

Molimo. 

2. berilo: 1 Mz 22,1–18 in Psalm 

Molimo. 

3. berilo: 2 Mz 14,15–31; 15,1 in Psalm 

Molimo. 

4. berilo: Iz 54,5–14 in Psalm 

Molimo. 

5. berilo: Iz 55,1–11 in Psalm 

Molimo. 

6. berilo: Bar 3,9–15.32–38; 4,1–4 in Psalm 

Molimo. 

7. berilo: Ezk 36,16–17a.18–28 in Psalm 

Molimo. 

 

  



Po zadnjem berilu Stare zaveze sledi hvalnica, med hvalnico se zaslišijo 

zvonovi, prižgejo se luči. 

Slava Bogu na višavah 

in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. 

Hválimo te, slavimo te, 

mólimo te, poveličujemo te, 

zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. 

Gospod Bog, nebeški Kralj, 

Bog Oče vsemogočni. 

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, 

Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov. 

Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. 

Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. 

Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. 

Zakaj edino ti si Sveti, 

edino ti Gospod, edino ti Najvišji, 

Jezus Kristus, s Svetim Duhom: 

v slavi Boga Očeta.  

Amen. 

 

Sledi glavna mašna prošnja: 

Večni Bog, to presveto noč razsvetljuješ s slavo Gospodovega vstajenja. 

Zbudi v svoji Cerkvi duha posinovljenja, da ti bomo telesno in duhovno 

prerojeni služili s čistim srcem. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 

Duha živi in kraljuje vekomaj. 

Odgovorimo: 

Amen. 



Sledi berilo iz nove zaveze. 

Berilo iz Nove zaveze: Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23 

 

Po berilu duhovnik trikrat poje Velikonočno alelujo, nato bere evangelij. 

Povabi: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

Nadaljuje: 

Iz svetega evangelija po Mateju 

Se pokrižamo z malim križem in odgovorimo: 

Slava tebi Gospod. 

Pozorno poslušamo evangelij. 

Za boljše razumevanje lahko božjo besedo preberemo prek spletne strani 

www.hozana.si 

 

Ko duhovnik zaključi pravi: 

Poslušali smo Kristusov evangelij. 

Odgovorimo: 

Hvala tebi Kristus. 

 

  



KRSTNO BOGOSLUŽJE 

 

Duhovnik vzame velikonočno svečo in gre na primerno mesto s posodo iz 

krstnega kamna. Na mestu povabi: 

 

Dragi bratje in sestre, 

skupno prosimo, naj vsemogočni Bog 

s svojo milostjo prerodi za božje otroke vse, 

ki bodo pri tem krstnem studencu prejeli sveti krst. 

 

Sledijo Litanije vseh svetnikov. 

Po končanih litanijah sledi blagoslov krstne vode. 

Nato nadaljujemo z obnovitvijo krstnih obljub. 

 

Na vprašanja: 

»Se odpoveste …« 

Odgovorimo: 

»Se odpovem.« 

 

Na vprašanja: 

»Verujete …« 

Odgovorimo: 

»Verujem.« 

 

Duhovnik sklene z molitvijo, se pokriža z blagoslovljeno vodo in se vrne k 

oltarju. 



EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE 

 

Pripravljeni smo, da se Bogu popolnoma darujemo. V dokaz tega daruje mašnik 

kruh in vino kot dar nas vseh. Ob tem pripravi, kar je potrebno za daritev. 

Duhovnik vzame pateno s hostijo in pravi: 

Hvaljen Bog, Gospod vesoljstva. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga 

prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. 

Odgovorimo: 

Bogu čast in hvala vekomaj! 

Duhovnik vzame kelih z vinom in pravi: 

Hvaljen Bog, Gospod vesoljstva. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga 

prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. 

Odgovorimo: 

Bogu čast in hvala vekomaj! 

Duhovnik si izmije roke, nato se vrne na sredo oltarja, kjer povabi: 

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. 

Odgovorimo: 

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v 

blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi. 

Sledi prošnja nad darovi: 

Večni Bog, 

sprejmi s temi darovi tudi prošnje svojega ljudstva. 

Kar se je začelo v teh velikonočnih skrivnostih, 

naj nam bo po tvoji moči v zdravilo za večnost. 

Po Kristusu našem Gospodu.  



Odgovorimo: 

Amen. 

Sledi hvalospev, duhovnik povabi: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

Duhovnik dvigne roke in nadaljuje: 

Kvišku srca. 

Odgovorimo: 

Imamo jih pri Gospodu. 

Nato doda: 

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. 

Odgovorimo: 

Spodobi se in pravično je. 

 

Duhovnik nadaljuje z branjem hvalospeva, po besedah:  

»… pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo.« 

Skupaj z duhovnikom molimo: 

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja 

tvoje slave. Hozana na višavah. 

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. 

 

  



Približuje se višek presvete daritve, ko Kristus po duhovniku naše zemeljske 

darove (kruh in vino) spremeni v svoje Telo in svojo Kri in se s tem sam Bogu 

daruje kot neskončno dragocena daritev. 

Ko duhovnik dvigne sveto hostijo, da jo verniki vidijo in počastijo Jezusa v 

svetem Rešnjem Telesu. Pri povzdigovanju pogledamo na sveto Hostijo in jo 

počastimo vsaj z vzdihom: 

 »Moj Gospod in moj Bog!« 

 

Ko duhovnik dvigne sveti kelih, da ga verniki vidijo ter počastijo Jezusa v 

presveti Rešnji Krvi. Pri pogledu na kelih prav tako tiho recimo vsaj:  

»Moj Gospod in moj Bog!« 

 

Ko odloži kelih se obrne in pravi: 

Skrivnost vere. 

Odgovorimo: 

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš 

v slavi. 

Duhovnik nato nadaljuje z molitvijo Rimskega kanona. 

 

Nato prime pateno in kelih, ju dvigne in pravi: 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v 

občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. 

Odgovorimo: 

Amen. 

  



Duhovnik povabi k molitvi »Oče naš«, skupaj z njim 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 dolgé, kakor tudi 

mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši 

nas hudega. 

Nadaljuje:  

Reši nas vsega hudega Vsemogočni Oče, 

podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj,  

da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni  

blaženega upanja pričakujemo prihod, našega odrešenika, Jezusa Kristusa. 

Odgovorimo: 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. 

 

Duhovnik nato nadaljuje, na besede: 

»… ki živiš in kraljuješ vekomaj.« 

Odgovorimo: 

Amen. 

Duhovnik obrnjen, raprostre in sklene roke in pravi: 

Gospodov mir naj bo vedno z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

  



Nato molimo skupaj z duhovnikom: 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.  

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.  

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – podari nam mir. 

 

Duhovnik poklekne, vzame hostijo, jo drži nekoliko dvignjeno nad pateno in 

obrnjen in  glasno pravi: 

Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. 

Skupaj z njim molimo: 

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in 

ozdravljena bo moja duša. 

Nato pa sam vzklikne: 

Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo. 

 

Duhovnik se obrne k oltarju in zaužije Kristusovo Telo in Kri. Med tem časom 

vsak zase moli molitev za prejem duhovnega obhajila. (Glej dodatek) 

 

  



Po končanem obhajilu duhovnik moli obhajilni spev: 

Naše velikonočno jagnje, Kristus, je darovano, zatorej obhajamo praznik z 

opresniki čistosti in resnice, aleluja. 

Nadaljuje z prošnjo po obhajilu. 

Sveti Bog, 

nasitil si nas s hrano velikonočnih skrivnosti. 

Daj nam Duha svoje ljubezni, 

da bomo po tvoji dobroti vsi enega srca. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Odgovorimo: 

Amen. 

 

Duhovnik se nato obrne in pozdravi: 

Gospod z vami. 

Odgovorimo: 

In s tvojim duhom. 

 

Sledi blagoslov: 

Blagoslovi vas Vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. 

Odgovorimo: 

Amen. 

Duhovnik:  

Pojdite v miru, aleluja, aleluja. 

Odgovorimo: 

Bogu hvala, aleluja, aleluja. 



VELIKONOČNA PROCESIJA  

IN SLOVENSNA VELIKONOČNA MAŠA 

 

Obred velikonočnega jutra s procesijo in slovesno sveto mašo bo ob 8:00 

uri.  

 

Duhovnik pristopi do Božjega groba, odpre tabernakelj, razgrne tančico in se 

ogne v velum. Obrnjen trikrat intonira Velikonočno Alelujo. 

Po tretji Aleluji intonira »Zveličar naš je vstal iz groba« in se z Najsvetejšim v 

procesiji odpravi do glavnega oltarja. 

Tam odloži Najsvetejše in zapoje »Tebe Boga hvalimo«. 

Znova se oglasijo zvonovi in zbrano občestvo poje zahvalno pesem. 

Po končani pesmi duhovnik stoje zapoje: 

Gospod z vami. 

Vsi: 

In s tvojim duhom. 

Duhovnik: 

Molimo. Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s slavjem 

Kristusovega vstajenja. Naj nam to praznovanje pomaga, da 

bomo nekoč obhajali večno in neminljivo veliko noč. Po 

Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: 

Amen. 

Zbor ali vse ljudstvo zapoje evharistično pesem: 

V zakramentu vse svetosti. 



Medtem duhovnik Najsvetejše pokadi, nato zapoje: 

Molimo. 

Dobri Bog, vse ljudi si odrešil z velikonočno 

skrivnostjo tvojega Sina. Ohrani v nas delo svojega usmiljenja, 

da bomo trajno obhajali skrivnost odrešenja in prejemali 

njegove 

sadove. Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: 

Amen. 

Sledi blagoslov z Najsvetejšim. 

Po blagoslovu duhovnik Najsvetejše postavi v tabernakelj, pevci pa 

zapojejo: 

Raduj se, Kraljica nebeška. 

Procesiji sledi maša, se duhovnik med petjem pripravi za mašo, počasti oltar (ga 

pokadi) in masno opravilo začne s Slavo. 

  



DODATEK 

 

NICEJSKO-CARIGRAJSKA VEROIZPOVED 

Verujem v enega Boga,Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh 

vidnih in nevidnih stvari.  

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega; ki je iz Očeta 

rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega 

Boga; rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno; 

ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil 

po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod 

Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, 

po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi. In bo spet prišel 

v slavi, sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.  

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki ga z 

Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih.  

In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje 

grehov. In pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. 

 

 

DUHOVNO OBHAJILO 

K tvojim nogam, Jezus, se ponižam in ti darujem bolečino svojega skesanega 

srca, ki je ponižano zaradi svoje ničvrednosti in tvoje navzočnosti. Častim te v 

zakramentu tvoje ljubezni, izjemne Evharistije. Želim te prejeti v skromno 

bivališče, ki ti ga moje srce ponuja. V pričakovanju sreče zakramentalnega 

obhajila te želim posedovati v duhu. Pridi k meni, Jezus moj, saj tudi sam 

prihajam k tebi. Tvoja Ljubezen naj vžge vse moje bitje v življenju in smrti. 

Verujem v te, upam v te, ljubim te. Amen. 

 


