
 

VELIKI ČETRTEK (zadnja večerja) 

 

 
 

 

Na  veliki četrtek se spominjamo Jezusove zadnje večerje s svojimi 

učenci. Na ta dan je Jezus postavil zakrament svete evharistije, apostole 
pa posvetil v duhovnike. V znamenje njegove neizmerne ljubezni in 

ponižnosti je svojim učencem umil noge. Na ta dan se spominjamo tudi 
njegovega trpljenja v vrtu Getsemani in dogodkov, ki so se na to noč 

zgodili pred več kot dva tisoč leti. Učenec Juda  je Jezusa izdal s 
poljubom, stražniki in vojaki so ga prijeli, zvezali in odpeljali v ječo, vsi 

njegovi učenci so se razbežali. 

Na veliki četrtek dopoldne škofje pri posebnih krizmenih mašah, 

blagoslovijo olje, ki se ga uporablja za podeljevanje zakramentov. Ime 
krizmena maša izhaja in svete krizme –  to je oljčno olje, obogateno z 

balzamom ali dišavnicami, nad katerim škof zmoli posvetilno molitev. 

Pri Slavi bodo danes zvečer utihnili zvonovi. Po koncu maše pa bo 
duhovnik s spremstvom prenesel monštranco s posvečeno hostijo in 

posvečene hostije, iz tabernaklja na posebno mesto oz. v t. i. ječo, ki 

predstavlja Jezusovo trpljenje v vrtu Getsemani. 

Nocoj se začne obhajati velikonočna skrivnost Jezusovega trpljenja, smrti 

in vstajenja. 

  



BOGOSLUŽJE NA VELIKI ČETRTEK 

Nocojšnje bogoslužje ima štiri dele. 

Začetni obredi in besedno bogoslužje: 

Med Slavo zvonijo zvonovi, ki potem utihnejo do velike noči. V prvem 
berilu bomo slišali, kako so se Izraelci pripravili na odhod  iz egiptovskega 

suženjstva. Po božjem naročilu so zaklali jagnje ali kozliča. Z njegovo 
krvjo so namazali podboje vrat, kar je bilo rešilno znamenje. Nato so 

jagnje jedli skupaj z opresnim kruhom in grenkimi zelišči. 

V drugem berilu apostol Pavel Korinčane uči, kako naj obhajajo sveto 

mašo. 

V evangeliju bomo slišali, kako Jezus do kraja izpolni svojo ljubezen. 

Zunanje znamenje te ljubezni je bilo umivanje nog, česar učenci tedaj 

niso razumeli. 

Umivanje nog: 

Ponekod v spomin na Jezusovo umivanje nog, duhovnik izbranim 
predstavnikom svoje župnije umije noge, kakor je to storil Jezus svojim 

učencem. Večjega in bolj nezaslišanega dejanja svet dotlej ni videl. Bog 
umiva človeku noge. Opravlja delo sužnja. Ko je Jezus končal to opravilo 

je rekel: Zgled sem vam dal, da bi tudi vi tako delali. Da bi drug z drugim 

živeli v ponižni ljubezni z odprtim srcem in rokami. 

Evharistično bogoslužje: 
Za začetek evharističnega bogoslužja lahko verniki v sprevodu prinesejo 

darove za uboge. 

Prenos Najsvetejšega: 

Zadnji del bogoslužja je slovesni prenos Najsvetejšega na posebej 
pripravljen oltar. Tam ga bomo častili kot žrtev za grehe sveta. Ničesar ne 

moremo dodati njegovi svetosti, ničesar njegovi slavi in neizmerni 
ljubezni. Edino, kar lahko rečemo v zahvalo za presveto evharistijo, za 

dar duhovništva in za milost odrešenja, je: Jezus hvala ti! 

V zahvalo bomo še nekaj časa ostali v molitvi v cerkvi in z Jezusom 

bedeli, ko na Oljski gori za nas krvavi pot poti. 


