
 

 
 

    

 

Priprava: Pripravimo oltar, Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo. 

 

Predlagane pesmi: Klic veselja, Naše veselje, Jezus naš je vstal od smrti ipd. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor: Družinske člane povabimo, da naštejejo nekaj praznikov. Kateri praznik pa je 

največji? V cerkvenem koledarju je to velika noč. Danes bomo prebrali, kaj se je zgodilo 

zgodaj zjutraj, še v temi.  

 

Sveto pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Janezovega evangelija:  

Jn 20,1-9. 

 

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je 

kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki 

ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga 

položili.« Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, 

vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so 

ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. 

Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč 

posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; 

in videl je in veroval. Nista še namreč razumela Pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. 

 

Razlaga: Mariji Magdaleni se je najbolj mudilo h grobu - tja je prišla še v temi. V soboto ni 

smela h grobu, zaradi praznika, zato je tja pohitela takoj naslednje jutro. Bila je prva priča 

praznega groba, vendar pa tega, kar se je zgodilo, še ni razumela. Beremo, kako je stekla k 

Petru in Janezu in kako sta tudi ta dva učenca stekla h grobu. Jezus je večkrat povedal, da bo 

umrl in vstal, a učenci pravzaprav niso dobro razumeli, kaj pomeni vstati od mrtvih. Ko sta 

učenca prišla do groba, sta videla in verovala, kot beremo. Počasi sta začela rzumevati to 

veliko skrivnost in resnico – veličastno zmago nad smrtjo.  
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Vstajenje daje našemu življenju luč in upanje. Vabi nas k zmagoslavnemu veselju, saj je bilo 

premagano to, kar se je zdelo nepremagljivo – smrt. Izkazala se je Božja moč. Njemu 

resnično NIČ ni nepremagljivo. Verujemo to?  

Starši lahko nato otroke povabijo, da spregovorijo o tem, kako si predstavljajo nebesa. Jezus 

nam je s svojo zmago »odprl« vrata nebes. Mi velikokrat hote ali nehote naredimo kaj 

narobe. Nepopolni smo in z lastnimi napori ne bi mogli nikoli doseči, da bi v večnosti bivali 

tako blizu neskončno svetega Boga – torej v nebesih. Samo Jezus, ki je bil popoln, to pomeni, 

da ni nikoli naredil česa, kar bi bilo proti volji Očeta, je lahko »odprl« nebeška vrata. Temu 

rečemo, da nas je odrešil. Vso večnost bomo lahko bivali ob izviru čiste ljubezni. Zato se pa le 

potrudimo, kolikor je v naši moči, da tudi mi živimo po volji nebeškega Očeta. 

Molitev: Pavel pravi: Če Kristus ni vstal, je prazna naša vera (1 Kor 15,17). Danes je primerno, 

da zmolimo veroizpoved. V kolikor je ta molitev za mlajše otroke prezahtevna, jo lahko 

nadomestimo z obnovitvijo krstnih obljub ali molitvijo: Tvojo smrt. 

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina 

njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; 

trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od 

mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel 

sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; 

odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen. 

Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

Spodbuda: Velika noč nas napolnjuje z veseljem, ki ga lahko delimo z drugimi. Skupaj 

pomislimo na sorodnika/prijatelja/znanca/sošolca. Pokličemo ga in mu voščimo tega veselja. 
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