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Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. 
Simbolika velikega petka predstavlja pripravljenost, da se v odpovedi 

odpremo in postanemo bolj razpoložljivi za Božjo milost in spreobrnjenje 
srca. Zato v Katoliški Cerkvi na veliki petek velja strogi post. To pomeni, 

da ne jemo mesa in se samo enkrat v dnevu najemo do sitega. 

Veliki petek je tudi edini dan v cerkvenem letu, ko ni maše, saj veliki in 

večni duhovnik Jezus na oltarju križa sam daruje svoje življenje. 

To je za kristjane tako dan hvaležnosti kot dan žalosti, dan premišljevanja 

o trpečem Gospodu. Hkrati je tudi dan kesanja, dan posta, ko svoje 
premagovanje in post v duhu pridružimo Jezusovemu odrešilnemu 

trpljenju. 

 

OBREDI 

Prvo bogoslužje je ob 15. uri, ko obhajamo spomin na Jezusovo smrt na 

križu. Takrat molimo križev pot. 

Večerno bogoslužje je razdeljeno na tri dele: 

Opravilo božje besede 
·        Berila nam izražajo isto misel kot Janezovo poročilo o Jezusovem 

trpljenju. Kristus ni samo žrtev, temveč tudi veliki duhovnik, ki 
popolnoma samostojno odloča o svoji usodi. Da se pribiti na križ, zato da 

bi imeli večno življenje. 

·        Namesto evangelija beremo pasijon (poročilo o Jezusovem trpljenju 

iz Janezovega evangelija). 

·        Prošnje za vse potrebe imajo na ta dan poseben pomen, saj Cerkev 

v desetih molitvah prosi za: Cerkev, papeža, služabnike Cerkve in vse 

vernike, za katehumene, 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 razkrije križ in trikrat zapoje: »Glejte les križa, na katerem je 
zveličanje sveta viselo. Pridite, molimo.« Vidna podoba križa naše misli 

lažje usmeri h Kristusu, ki je kot človek strahotno trpel na križu, sedaj pa 
je naš Spremljevalec in Dobrotnik v življenju. Ko je križ razkrit, verniki 

pred njim pokleknejo ali ga poljubijo. Poljub pa ne velja podobi križanega, 

ampak živemu Kristusu. 

 


