
VELIKI ČETRTEK
Osrednji simbol: (domač) kruh

Priprava: kruh, plastičen lavor, brisača, vrč z vodo, kadilo

Na veliki četrtek se spominjamo, da je Jezus z učenci obhajal pashalno večerjo, pri njej pa postavil 
zakrament svete evharistije. Osrednji simbol je tako kruh. Med sveto mašo naj bo na osrednjem
mestu. Po maši, pa naj ga oče razdeli zbranim, tako kot ga je Jezus svojim učencem. 

Jezus je pri večerji učencem tudi umil noge. To so sicer delali sužnji. On pa je želel pokazati, kaj pomeni 
zapoved ljubezni: da drug drugemu služimo. Če je možno, obred umivanja nog izvedemo tudi v krogu 
družine. Lahko vsi drug drugemu umijejo noge ali pa samo posamezen član. 

VELIKI PETEK
Osrednji simbol: križ

Priprava: vsak član družine k obredu prinese svoj križ, ki mu nekaj pomeni, v središču pa je družinski križ

Na veliki petek je umrl naš Odrešenik Jezus Kristus. Obredi velikega petka so vsebinsko zelo bogati. 
Zelo pomenljivo je češčenje križa. Voditelj obreda slovesno prinese križ, nato pa ga verniki počastijo s 
poljubom ali poklekom. Znotraj družine se podobno počasti križ. 
Po obredih, pa naj vsak član družine obrazloži, zakaj mu križ, ki si ga je izbral toliko pomeni. 

VELIKONOČNA VIGILIJA
Osrednji simbol: krstna sveča

Priprava: (krstne) sveče, lahko tudi poročna sveča, blagoslovljena voda, kadilo, zvonček

Z obhajanjem velikonočne vigilije začenjamo praznovanje velike noči. Navadno se zberemo v temni cerkvi. 
Tudi doma ugasnemo vse luči, če je zunaj še svetlo pa zagrnemo zavese. Ob začetku obreda prižgemo 
(krstne) sveče in svečo, ki je na osrednjem mestu. Luči prižgemo šele, ko se prižgejo tudi v cerkvi. 
Na simbolni ravni nas to spominja na čudež vstajenja Jezusa Kristusa. V temnem grobu, sredi smrti, je 
zasijala nova luč, novo življenje. Sveče ponovno prižgemo, ko nas duhovnik povabi. Po blagoslovu krstne 
vode se prekrižamo z blagoslovljeno vodo, v znamenje našega krsta. 
Ta večer, po velikem četrtku, ponovno zadonijo orgle in se oglasijo zvonovi. Predvsem mlajši člani lahko pri 
tem sodelujejo z zvončkljanjem. Kadilo naj se uporablja, ko ga uporabi duhovnik. 

Spremljanje obredov velikega tedna od doma
V želji, da bi duhovno bogato mogli doživeti obrede velikega tedna tudi doma, smo pripravili nekaj priporočil. 

Osnovna priprava prostora
V kolikor je možno, naj se družina za spremljanje bogoslužja zbere pri domači mizi. 
Prve evharistije so se odvijale po domovih, prvi oltarji pa so bile mize, pri katerih so 

družine obedovale. Pri obredih sodelujemo z vsemi kretnjami, kot v cerkvi. 
Liturgične drže (sedenje, stanje, klečanje) imajo svoj pomen, 

ki ni vezan na prostor pač pa na bogoslužje. Poleg prenosnega sredstva naj bo v 
ospredju simbol posameznega dne. Razen na veliki petek, ostale dni, če je to možno 
pripravimo tudi oglje za kadilo in ga uporabljamo takrat, ko ga duhovnik uporablja v 

cerkvi. Tako bo prostor tudi po vonju drugačen.



Duhovni program velikonočnega tridnevja

Veliki četrtek
V noči iz Velikega četrtka na Veliki petek bomo med 22:30 do 2:30 spremljali Jezusa v hudem trpljenju in ga tolažili v vrtu 
Getsemani. Želite spoznati ceno svojega odrešenja, se želite potopiti v Jezusovo trpljenje ter začutiti Njegovo ljubezen, ki nas 
odrešuje ter osvobaja? Bog nas vabi k budnosti v času njegovega pričakovanja izdaje in trpljenja na križu z molitvijo njegove, 
za nas prelite, Predragocene krvi. On je iz ljubezni do nas žrtvoval svojega Sina, mi lahko žrtvujemo svoj čas in Mu ponudimo 
tolažbo. Ali ne morete vsaj eno uro prebedeti z menoj?
Jezus nas vabi, da ga še posebej spremljamo v času med 24:00 in 1:00, ko ostaja najbolj zapuščen.
Povežimo se v molitvi, kateri se lahko pridružite preko Facebook strani Župnije Preska ali Zoom povezave.

22:30 - 23:15
Molitev za blagoslov
Žrtvovanje trnove krone
Molitev za obvladovanje jezika
Spokorna molitev k večnemu Očetu
Rožni venec in litanije Matere Božje

23:15 - 24:00 
Rožni venec prenove in 
litanije k Svetemu Duhu

Veliki petek
Zvečer ob 19.00 se bomo zbrali pri obredih velikega petka. Po obredih bo sledila molitev pred Najsvetejšim v Božjem grobu. 
Molitev oblikujejo mladi.

Velika sobota
Red češčenja pri Božjem grobu: • 7.00 – molitveno bogoslužje  • 10.00 – 4. in 5. razred
    • 8.00 – birmanci    • 11.00 – 1., 2. in 3. razred
    • 9.00 – 6. in 7. razred

Blagoslovi velikonočnih jedil:
Blagoslov jedil bo ob 14.00 v cerkvi brez navzočnosti vernikov in bo prenos preko facebooka župnije. Blagoslov jedil 
pa bo letos potekal tudi po vaseh ob vaških znamenjih in kapelicah. Blagoslov bo v krajši verziji,  da bo hitreje potekal. K 
blagoslovu naj pride po en član iz družine, saj je zbiranje omejeno na 10 ljudi.

Medvode
13:00 -DSO - Diakon
13:20 - kapelica pri športni dvorani - Diakon
13:40 - pri Bojtovi kapelici - Diakon
Goričane
14:00 - pred domom KS - Diakon
Vaše
14:20- kapelica pri Gvajčevih - Diakon
14:40 - kapelica sv. Jožefa na polju - Diakon
Preska
15:00- pri Martanovi kapelici pri pokopališču - Diakon
15:20 - pri kapelici Marije pomagaj v Bonovcu - Diakon
15.40 - pri križu pod Čerenom - Diakon

Velika noč Gospodovega vstajenja
Praznične svete maše ta dan bodo po redu: zjutraj ob 6.00, ob 8.30 in 10.30 in 19.00. Pri vseh mašah bo darovanje za 
potrebe župnije. Za vsak vaš dar vam Bog povrni z večnimi darovi. Po večerni maši bomo pred Najsvetejšim zapeli Marijine 
litanije z velikonočnimi odpevi.

24:00 - 1:30
Rožni venec Predragocene krvi
Litanije Predragocene Krvi Jezusa Kristusa
Posvetilna molitev k Predragoceni Krvi
Tolažilne molitve k v smrtnem boju trpečemu Jezusu Kristusu
Častilne molitve

1:30 - 2:30
Z bolečino prežeti proseči klici
Mistične molitve nasega gospoda Jezusa Kristusa
Zaključek in blagoslov

Seničica
13:00 - pri križu na vrhu Bergantovega klanca - Župnik
Žlebe
13:20 - pri kužnem znamenju - Župnik
13:40 - kapelica pri Malenšku - Župnik
Golo brdo
14:40 - na križišču pod Slavkovim domom - Župnik
15:00 - pri cerkvi Svete Trojice - Župnik
Studenčice
15:20 - križ pri Omejčevih - Župnik
15:40 - križ v sredini vasi - Župnik

Molitve večernic pred božjim grobom bodo ob 18.00.


