






Dogovorite se, kaj boste pripravili za večerjo in kdaj boste skupaj praznovali. Razdelite si
posamezne dolžnosti za pripravo mize in izvedbo večerje. Pripravite mizo: prt, krožnike,
kozarce, pribor, cvetje z domačega vrta ali doma narejene okraski iz papirja … Ne pozabite
na Sveto pismo, ki naj bo na posebnem mestu blizu mize in svečke.
Povabljeni ste, da že dopoldne spečete kruh ali žemljice za vsakega člana družine.
Recept + video posnetek priprave
Pripravite tudi brisače in posodo z vodo (vrč in
škaf) za obred umivanja nog in se dogovorite za
vrstni red. Predlagamo, da greste od
najmlajšega do najstarejšega.
Dogovorite se, kdo bo voditelj bogoslužja in
večerje.
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VODITELJ

Nocoj smo se zbrali pri slovesni večerji v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo.
Preden so Jezus in učenci pristopili k večerji, je Jezus učencem umil noge.
Prisluhnimo pripovedi.
BRALEC
Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja
k Bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim
opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih
brisati s platnom, s katerim je bil opasan. Ko jim je umil noge in vzel vrhnje
oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil? Vi me
kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz,
Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati
noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam
storil. Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar
in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. Če to veste, blagor vam, če boste
to delali! (Jn 13,3-5;12-17).
VODITELJ
Posnemajmo torej Jezusa in pristopimo k obredu umivanja nog tako, kot smo
se dogovorili. Naj bo umivanje nog znamenje, da se imamo radi, da si med
seboj odpuščamo in da si želimo dobro. Med tem ostanimo v tišini ali
prisluhnimo postnim pesmim.
PO UMIVANJU NOG
VODITELJ
Sedaj, ko smo si med seboj odpustili zamere in slabo voljo, pristopimo k
slavnostni mizi. Zahvalimo se za hrano in prosimo Božjega blagoslova.
MAMA
Gospod, blagoslovi nas in te jedi, ki jih bomo po tvoji dobroti prejeli. Po
(oz. glavni Kristusu, našem Gospodu.
kuhar)
VSI
Amen.
Sledi slovesna večerja in pogovor ob dogodkih velikega četrtka. Družina je povabljena, da se
udeleži spletnega prenosa obredov velikega četrtka.
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