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DOMAČE BOGOSLUŽJE V 

VELIKEM TEDNU 
 

VELIKI ČETRTEK 

 
Dve veliki temi oblikujeta liturgijo velikega četrtka, ki imata svoj smisel in izvor v ljubezni: zadnja 
večerja Kristusa s svojimi učenci, ki jo razumemo v treh vidikih: postavitev evharistije, postavitev 
duhovništva in zapoved ljubezni, ki jo Kristus najprej sam razodene učencem, in na drugi strani 
Judovo izdajstvo. Zadnja večerja je razodetje odrešilne ljubezni Boga do človeka, ljubezni kot bistva 
odrešenja. Judovo izdajstvo pa kaže, da tudi greh, smrt in uničenje sebe prihajajo iz ljubezni, ki pa je 
popačena in sprevržena. Gre za skrivnost luči in teme, veselja in bolečine, kar nas postavi pred 
odločilno izbiro: Ali odgovarjam Kristusovi ljubezni in ga sprejemam kot svoje življenje, ali sledim 
Judu v temo njegove noči? 
 

PREDLOG ZA DOMAČE BOGOSLUŽJE NA VELIKI ČETRTEK 
 

Člani bogoslužne skupnosti naj uredijo prostor in pripravijo stvari za domače bogoslužje: Sveto 
pismo, svečo, vrč z vodo, posodo za umivanje nog, brisače, pogrnjeno mizo, kruh, vino, pesmi ali 
posnetke primernih pesmi. Oblečejo praznična oblačila in se zberejo skupaj. Razdelijo si vloge: 
voditelj, bralci, prižig sveče, razdelitev kruha in vina. Bogoslužje se lahko po potrebi skrajša.  
 
UVOD 
 

Pesem (predlog): Praznika svetega, 2. kit. (Rihar) ali Hvali svet Odrešenika (ljudska) ali Kjer dobrota 
je, ljubezen (Taizé) ali druga 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.  
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Voditelj: Nocoj smo se zbrali, da bi skupaj obhajali spomin na velike skrivnosti, ki so se zgodile na 
veliki četrtek, ko je Jezus Kristus, naš Gospod postavil zakrament svete evharistije in mašniškega 
posvečenja ter nam izročil zapoved medsebojne ljubezni. Jezus je to svojo ljubezen konkretno 
pokazal učencem, ko jim je najprej umil noge, potem se jim je dal v hrano, nato pa svoje življenje 
svobodno izročil v roke ljudem, ki so ga pribili na križ. Z daritvijo svojega življenja je nam podaril 
življenje in nam tako izkazal neizmerno ljubezen. Tudi nas vabi, naj ljubimo drug drugega in zato 
želimo ta večer drug drugemu izkazati to ljubezen in spoštovanje.  
 
BRANJE BOŽJE BESEDE  
(Če želijo imeti krajše bogoslužje, preberejo samo evangelij.) 
 
1. berilo 
PREDPISI ZA VELIKONOČNO VEČERJO 
 

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 12,1-8.11-14) 
1 Gospod je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: 2 »Ta mesec vam bodi začetek mesecev, bodi 
vam prvi med meseci v letu! 3 Govorita vsej Izraelovi občini: ‚Deseti dan tega meseca naj si vsak 
priskrbi po eno jagnje za družino, po eno jagnje za hišo. 4 Če pa je družina premajhna za eno jagnje, 
naj ga vzame skupno s svojim sosedom, ki je najbližji njegovi družini, po številu oseb; na jagnje pa 
štejte osebe po tem, kar more vsak pojesti! 5 Jagnje pa naj vam bo brez madeža, samec, enoletno; 
morete pa ga vzeti izmed ovac ali tudi izmed koz. 6 Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca! 
Potem ga naj zakolje vsa zbrana Izraelova občina proti večeru. 7 Vzamejo naj nekaj krvi in naj z njo 
pomažejo oba podboja in naddurje pri hišah, v katerih ga bodo jedli. 8 Tisto noč naj jedo meso, 
pečeno na ognju, in opresnike; z grenkimi zelišči naj ga jedo. 11 Takole pa ga jejte: imejte ledja 
prepasana, čevlje na nogah in palico v roki; in jejte ga v naglici: to je mimohod Gospodov. 12 Kajti to 
noč pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi od človeka do 
živine in izvršim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi: jaz, Jahve. 13 Tedaj bo kri za vas v znamenje 
na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo vas; in pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim 
egiptovsko deželo. 14 Ta dan vam bodi v spomin in praznujte ga kot praznik Jahvejev; od roda do 
roda ga praznujte kot večno ustanovo! 
Božja beseda. – Bogu hvala.  
 
Psalm 116 
ODPEV: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.« 
 

Kako naj povrnem Gospodu 
vse dobro, kar mi je storil? 
Kelih zveličanja bom dvignil 
in bom klical Gospodovo ime. 
ODPEV: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.« 
Dragocena je v Gospodovih očeh 
smrt njegovih svetih. 
O Gospod, tvoj hlapec sem, 
tvoj hlapec, sin tvoje dekle. 
ODPEV: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.« 
Spolnil bom svoje obljube Gospodu 
pred vsem njegovim ljudstvom, 
v dvorih Gospodove hiše, 
sredi tebe, Jeruzalem. 
ODPEV: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.« 
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2. berilo 
KOLIKORKRAT JEMO TA KRUH IN PIJEMO KELIH, OZNANJAMO GOSPODOVO SMRT 
 

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 11,23-26) 
Bratje in sestre, jaz sem prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izróčil: Gospod Jezus je tisto noč, ko 
je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo, ki je za vas. To delajte v 
moj spomin.« Prav tako je vzel po večerji tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. 
Kólikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.« Kajti kólikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, 
oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. 
Božja beseda. – Bogu hvala.  
 
VRSTICA PRED EVANGELIJEM 
Novo zapoved vam dam, govorí Gospod, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 
 
Evangelij 
IZKAZAL JIM JE LJUBEZEN DO KONCA 
 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,1-15) 
1 Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta 
k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, skazal svojim ljubezen do konca. 2 Med večerjo – 
ko je bil hudič Judu, Simonovemu sinu, Iškarijotu, v srce že vdihnil, naj ga izda – je, 3 ker je vedel, da 
mu je Oče vse dal v roke, da je prišel od Boga in da odhaja k Bogu, 4 vstal od večerje, odložil vrhnje 
oblačilo, vzel prt in se opasal. 5 Potem je v umivalnik vlil vode in začel učencem umivati noge in jih 
brisati s prtom, s katerim je bil opasan. 6 Pride k Simonu Petru; ta mu pa reče: »Gospod, ti mi hočeš 
noge umiti?« 7 Jezus mu odgovori: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a spoznal boš 
pozneje!« 8 Peter mu reče: »Ne boš mi nog umival, nikoli ne!« Jezus mu odgovori: »Ako te ne 
umijem, ne boš imel deleža z menoj.« 9 Simon Peter mu reče: »Gospod, ne le moje noge, ampak tudi 
roke in glavo!« 10 Jezus mu pravi: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kot da si umije noge, pa 
je ves čist. Tudi vi ste čisti, toda ne vsi.« 11 Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi 
čisti.« 12 Ko jim je torej umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sédel, jim je rekel: »Veste, kaj sem vam 
storil: 13 Vi me kličete: ‚Učenik‘ in ‚Gospod‘, in prav pravite; saj to sem. 14 Ako sem torej jaz, Gospod 
in Učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu noge umivati. 15 Zgled sem vam namreč 
dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil. 
Kristusov evangelij. – Hvala tebi, Kristus.  
 
Kratka tišina. 
 
Člani si lahko med seboj podelijo kar so slišali in kar odmeva v njihovih srcih ali pa kdo od odraslih 
vnaprej pripravi kratko razlago prebrane Božje besede.  
 
Voditelj: »Novo zapoved vam dam: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil«, govori Gospod.  
Pesem (predlog): Ni ljubezni, kakor je ta (Taizé) ali Kjer dobrota je, ljubezen (Taizé) 
 
 
Člani lahko drug drugemu umijejo noge ali si na kak drug način izrazijo svojo naklonjenost in 
pripravljenost za pomoč in služenje.  
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PROŠNJE 
Člani lahko povejo svoje prošnje in vanjo vključijo konkretne potrebe Cerkve in vsega sveta, lahko pa 
uporabijo sledeče prošnje. 
 
Voditelj: Bratje in sestre, ko v hvaležnosti obhajamo rojstni dan svete evharistije in mašniškega 
posvečenja ter se zahvaljujemo za dar nove zapovedi in edinosti, zaupno prosimo nebeškega 
Očeta: 
 
1. Za papeža Frančiška, škofe in duhovnike, da bi nas s svojimi besedami in življenjem še naprej 
vodili k Tebi in si vedno prizadevali za sveto življenje. – Prosimo te, usliši nas.  
 
2. Za vse ude Cerkve, da bi te velikonočne praznike preživeli v medsebojni ljubezni, potem pa se 
spet radostnih src zbirali okrog oltarja in se hranili s sveto evharistijo. – Prosimo te, usliši nas. 
 
3. Za vse bolne, za tiste, ki trpijo zaradi epidemije, za ostarele in osamljene, varuj jih, da bodo kljub 
preizkušnjam verovali in zaupali vate. 
 
4. Za vse kristjane, da bi nesebično služili vsakemu človeku, kakor je delal naš Učitelj, in tako v 
polnosti živeli svoje krstno duhovništvo. 
 
5. Za državne voditelje, zdravstvene delavce in vse, ki služijo naši družbi in odločajo o naši 
prihodnosti, vodi jih s svojim Svetim Duhom, da bodo delali v dobro vseh.  
 
6. Za vse rajne duhovnike, da bi se vekomaj veselili v družbi svojega Odrešenika, ki so mu med 
nami služili. 
 
Voditelj: Bog, naš Oče, hvala, ker nas obdarjaš s tolikimi milostmi. Naj ostajamo v ljubezni, ki si 
nam jo razodel in podaril po svojem Sinu Jezusu Kristusu, da se bomo tudi mi vedno ljubili med 
seboj in bo tako svet spoznal, da smo tvoji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 
OBED V SPOMIN NA ZADNJO VEČERJO 
Člani sedejo za pogrnjeno mizo in nekdo prižge svečo.  
 
Pesem: Miza (Gačnik) ali druga 
 
Voditelj: Jezus je s svojimi učenci na današnji večer obhajal velikonočno večerjo. Hvalili so Boga za 
kruh, zato ga hvalimo tudi mi. 
Vsi: Blagoslovljen si Ti, Gospod, naš Bog, Kralj vsega stvarstva, ki storiš, da iz zemlje zraste kruh.  
 
Voditelj: Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: "Vzemite, to 
je moje telo." (Mr 14,22) 
Člani razlomijo kruh, si ga razdelijo in ga zaužijejo.  
 
Voditelj: Po večerji je Jezus vzel tudi kelih in rekel: "Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva 
za vas." (Lk 22, 20) 
Člani si natočijo vino in ga zaužijejo.  
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Bralec prebere zahvalni psalm, vsi odgovarjajo. 
Odpev: Resnično je dober. 
 
Hvalite Gospoda, ker je dober, - resnično je dober.    
Boga edinega hvalite, - resnično je dober.     
Gospoda vseh gospodov hvalite - resnično je dober.    
Samo on dela čudeže, - resnično je dober.      
V Egiptu je pokazal moč na prvorojencih, - resnično je dober.   
Izpeljal je svoje ljudstvo iz Egipta, - resnično je dober.    
S svojo močjo in previdnostjo ga je vodil, - resnično je dober.    
Spomnil se nas je, ko smo bili ponižani, - resnično je dober.    
Osvobodil nas je naših sovražnikov, - resnično je dober.    
Vsem, kar je živo, daje kruha, - resnično je dober.     
Boga nebes in zemlje hvalite, - resnično je dober.    
 
Očenaš.  
 
SKLEP 
 
Voditelj: Bog, naš Oče, ta večer smo se skupaj spominjali ljubezni tvojega Sina. Podpiraj nas, da 
bomo v njej ostajali in jo še naprej delili drug drugemu. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
Voditelj: Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas pripelji v večno življenje. Amen.  
 
Pesem: Oče, združi nas ali Večerja zadnja (Levičnik) ali druga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: Atelje za liturgijo in liturgično glasbo, Ljubljana 2021 


