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Blagoslov velikonočnih jedil 
  
Obred velikonočnih jedil ima svoj izvor v obisku cerkve oz. Božjega groba. Ko so 
ljudje prišli počastit Jezusa v Božji grob, jim je duhovnik blagoslovil jedi. Ohranimo 
najpomembnejši del in na veliko soboto čez dan obiščimo Božji grob (z 
upoštevanjem ukrepov). 
  
Pri krstu smo bili zaznamovani z milostjo Kristusa, duhovnika in kralja. Zato lahko 
preproste blagoslove opravljamo tudi sami. Lepo je, če kdo od odraslih, staršev 
sprejme vlogo molilca teh blagoslovov, skupaj pa si razdelimo naloge (branje, 
petje). 
  
ZAČETNI OBRED 
Obred začnemo s primerno pesmijo in znamenjem križa. 
Vsi: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
  
Bralec: K blagoslovu smo se zbrali, ker verjamamo, da nam Bog stoji ob 
strani. Na današnji dan naša družinska miza postaja oltar. Ko se bomo 
zbirali ob njem, naj ne uživamo samo v dobri hrani, ki jo sprejemamo s 
hvaležnostjo, ampak tudi v molitvi, v spoštljivih in resničnih pogovorih, 
ki naj bogatijo naše obede. 
  
BOŽJA BESEDA 
  
Iz svetega evangelija po Luku (9,11b-17). 
Jezus daje vsem jesti, da se nasitijo. 
  
Tisti čas je govoril Jezus množicam o božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, 
ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. 
Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: 
»Odpusti množico, 
naj gre v bližnje vasi in zaselke, 
da prenoči in si najde živeža; 
tukaj smo preveč na samem.« 
Odgovoril jim je: 
»Vi jim dajte jesti.« 
Rekli so: 
»Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, 
razen če gremo 
in kupimo živeža za vse te ljudi.« 
Bilo je namreč okoli pet tisoč mož. 
Naročil je svojim učencem: 
»Posedite jih po skupinah približno po petdeset.« Storili so tako in vse 
posedli. 
Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, 



zmolil nad njimi blagoslov, 
razlomil in dajal učencem, 
da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim 
je ostalo, in tega je bilo dvanajst košar. 
  
Voditelj: To je Kristusov evangelij. 
  
Vsi: Hvala tebi, Kristus. 
  
Voditelj: Molimo skupaj Gospodovo molitev: 
  
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 dolge, kakor tudi mi 
odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši 
nas hudega. Amen. 
  
BLAGOSLOVNA MOLITEV 
Nad kruhom ali potico. 
Molimo. 
Gospod Jezus Kristus, živi kruh večnega življenja, blago+slovi, prosimo, 
ta kruh, kakor si blagoslovil pet hlebov v puščavi. Po njem naj prejmejo 
tvoji verniki, ki ga bodo uživali, dušno in telesno zdravje in naj se veselijo 
tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. 
  
Vsi: Amen. 
  
Nad mesom 
Molimo. 
Nebeški Oče, prosimo te, blago+slovi to meso, ki nas spominja na 
Kristusa, našega Gospoda. On je pravo velikonočno Jagnje, darovano za 
naše grehe. Premagal je smrt in s teboj živi in kraljuje vekomaj. 
Vsi: Amen. 
  
Nad pirhi 
Molimo. 
Gospod Jezus, tvojo smrt oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo. Prosimo 
te, blago+slovi te pirhe. Ko jih bomo uživali, se bomo spominjali tvojega 
vstajenja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 
  
Vsi: Amen. 
  
Nad hrenom 
Molimo. 
Gospod, naš Bog, prosimo, blago+slovi te korenine hrena, ki smo jih 
odbrali od bogatih sadov naše zemlje. Verujemo, da je Kristusovo 
vstajenje za nas začetek novega življenja. Naj v nas vedno bolj raste, se 
krepi in prinaša stoteme sadove. Po Kristusu, našem Gospodu. 
  
Vsi: Amen. 



  
Voditelj molče pokropi jedila z blagoslovljeno vodo. 
  
Voditelj: Vsemogočni Bog naj nas v svoji dobroti blagoslovi in nam da 
zveličavne modrosti. 
Vsi: Amen. 
V oditelj: Vedno naj nas brani z nauki vere in nam pomaga, da bomo 
vztrajno delali dobro. 
Vsi: Amen. 
Voditelj: Naše življenje naj usmerja k sebi in nam pokaže pot miru in 
ljubezni. 
 

Velika noč: 
Jezus je premagal smrt in vstal od mrtvih!  

Praznovanje je vedno pomembno ker je okus življenja. Gotovo ima vsaka družina nek 

obred tudi ob zaužitju velikonočnih jedi. Prva stvar, ki jo priporočam za vsako 

hranjenje je - da si vzamete čas. Naj se vam ne mudi. To je osnova. Ker ste verniki, 

pred jedjo na kratko zmolite. Lahko preberete odlomek iz Svetega pisma o Jezusovem 

vstajenju – glej spodaj). Tudi pesem naredi lepo atmosfero – sploh če radi pojete. 

Vsekakor pa je pomembno, da se potrudite in k mizi ne sedete napadalno razpoloženi. 

Zato naj miza ne bo le kraj hranjenja, ampak tudi kraj prijetnih pogovorov, kjer se 

zavestno izogibamo težkih tem. 

Svetopisemski odlomek: 
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija 
pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. 
Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo 
je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor 
mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni 
ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga 
položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je bil od mrtvih! Pred 
vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« Hitro sta 
zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In 
glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu 
objeli noge in se mu poklonili. Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in 
sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« (Mt 28, 1-10) 
 

Poskrbite da bo vzdušje ob mizi praznično in veselo. 

* Ne pozabite, da je eden od glavnih namenov tega obeda posredovati zgodbo 
odrešenja prihodnjim rodovom, zato naj bodo vanjo aktivno vključeni vsi člani 
družine.  
Starši! Super bo, če izkoristite to priložnost, da svojim otrokom na primeren način 
poveste, kaj je Bog do sedaj naredil lepega tudi v življenju vaše  družine. 
 
* Pred začetkom velikonočnega obeda se zastavi vprašanje: (pri Judih ga zastavi 
najmlajši otrok): »V čem je Velika noč drugačna od drugih noči?« Odgovor 



krščanskih staršev se glasi: »Velika noč je drugačna zato, ker je Jezus takrat vstal od 
mrtvih. Zato verujemo, da lahko premaga smrt tudi v nas. Z njegovo pomočjo lažje 
premagujemo tiste slabe navade, ki kvarijo naše odnose z Bogom in z ljudmi.« 
 
Preden zaužijemo jedi, lahko eden od staršev pove simbol posamezne jedi. Vsako 
živilo ima namreč svoj pomen: 

- meso: spomin na Jezusovo daritev za odkupitev naših grehov 

- hren: spomin na žeblje, s katerimi so Jezusa pribili na križ // obenem pa tudi 
simbolizira grenkost življenja v grehu. 

- potica: simbol trnjeve krone, ki jo je Jezus sprejel, da bomo manj mislili na greh in 
več na dobroto.  

- šopek pomladnega cvetja: ponoven vznik življenja spomladi – življenje je močnejše 
od smrti. 

- pirhi: simbol Jezusovega groba / spominja tudi na suženjstvo različnim grehom / 
Ker je Jezus vstal od mrtvih, pa je hkrati tudi znamenje večnosti življenja. 

- kruh ali oblati: simbol svete maše, kjer nam daje Jezus moč, da lahko živimo Božje 
kraljestvo že tu na Zemlji in tako dosežemo polnost življenja z Bogom Očetom v 
nebesih. 

- rdeče vino: simbol Kristusove krvi (za otroke rdeč sok)  

Da pa boste lažje ostali povezani tudi s soljudmi, jih kaj pokličite z uporabo modernih 
tehnologij – od telefonov, do facebooka in različnih video konferenc. 
 

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE VSEM! 

Zanimivost: Judje jedo pri pashalni večerji tudi haroset: omako iz koščkov jabolk, 

oreškov, cimeta in rdečega vina – simbolizira glino, s katero so morali Izraelci 

izdelovati opeko za piramide in druge zgradbe v Egiptu. 

Dobre navdihe za praznovanje v družini dobite na tej spletni povezavi: 

https://padlet.com/slovenskikatehetskiurad/mtt9hm14t7wiybpq 

Vabim vas, da se pridružite praznovanju velikonočnega tridnevja preko zooma ob 

19h, na isti povezavi se lahko pridružite svetim mašam na Veliko noč in na 

Velikonočni ponedeljek ob 10h; 

https://us02web.zoom.us/j/88111478798?pwd=Mll6VWZjQkgvV21pMjllSS8wcjllZz09  

 

Molitvene ure in nagovore lahko spremljate na youtube župnija polhov gradec 


