Bogu večjo vrednost, če to sprejmemo in prenašamo
z ljubeznijo in povezanostjo z Jezusom.

POTICA

Potica, okrogel kolač, nas po obliki spominja na
Jezusovo trnovo krono.

POMARANČA

Vojak je na sulico nabodel gobo in dal Jezusu piti.
Pomaranča nas spominja na to s kisom namočeno
gobo.

KLOBASE

Klobase nas po
obliki spominjajo na
člene verige, s katerimi so zvezali Jezusa.

VINO Z GRENKIMI ZELIŠČI

V vinorodnih krajih v košaro z žegnom dajo tudi
vino z vinsko rutico ali kakšnimi drugimi zdravilnimi zelišči. To ponazarja pijačo, ki so jo usmiljene in
sočutne žene pripravljale za na smrt obsojene, da bi
jim malo omilile njihove muke.

OSTALA JEDILA

Po krajevni navadi damo lahko k žegnu še nekatera druga jedila. Na primer: nekvašen kruh - oblati
- nas spomnijo na nekvašeni kruh, ki so ga uživali
Izraelci ob pečenem jagnjetu.

JERBAS, KOŠARA, CEKAR

Jedi nesemo k blagoslovu bodisi v jerbasu, košari ali cekarju. Ta ʻposodaʼ predstavlja Jezusov grob.
Tudi za nas bo prišel dan, ko nas bodo položili v
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grob. Toda v veri vemo, da grob ni naš konec, ampak
nas bo Jezus obudil od mrtvih. Kadar koli se ustavimo ob grobu, prosimo v molitvi za ljudi, ki počivajo
v njem.

VELIKONOČNI ŽEGEN

PRTIČ

Košara, v kateri nesemo velikonočni žegen k
blagoslovu, mora
biti pokrita s prtičkom. Ta prtiček nas spominja na Jezusov mrtvaški
prt.

POMLADNO CVETJE

Čisto na koncu položimo na košaro na prtiček
šopek pomladanskega cvetja ali mačice. To cvetje
predstavlja zmago življenja nad smrtjo.

Praznično vzdušje
Pisatelj Fran Saleški Finžgar je s takim zanosom
opisal, kako mati pripravlja velikonočni žegen. Poskušajte nekaj takega vzdušja, zlasti če imate v družini majhne otroke, pričarati tudi vi. Tudi ko jedi
prinesete od blagoslova, postavite košaro na častno
mesto. Za zajtrk naj vam ne bo škoda dati na mizo
lep prt, boljši servis, šopek, svečo. Ponekod jedo velikonočni zajtrk z rokami v spomin na naglico, s katero so pasho zaužili Judje, ni pa to predpisano. Na
začetku naj molitve pred jedjo (besedilo najdete v
tej zgibanki in vsako leto na podobici) moli eden od
staršev, najlepše je, če to naredi oče.
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo Božje
okolje in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, ter mašne daritve – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.

Molitev pred jedjo
Gospod Jezus!
Z radostnim srcem praznujemo veliko noč!
Zahvaljujemo se ti, da si za nas trpel, umrl in vstal
od mrtvih.
Po svojem vstajenju si se večkrat pridružil svojim učencem in z njimi jedel. Verujemo, da si tudi
danes med nami, saj smo zbrani v tvojem imenu.
Blagoslovi nas in to hrano, ki jo bomo zaužili.
Kakor sta te učenca na poti v Emavs spoznala
pri lomljenju kruha, naj te tudi mi vsako nedeljo
bolj in bolj spoznavamo pri sveti maši.
Učence, ki si se jim prikazal, si pozdravil z besedami. »Mir vam bodi!« Prosimo te, podari ta mir
tudi nam in blagoslavljan našo življenjsko pot.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Izdajatelj: Dekanija Trebnje. Pripravil in odgovarja:
Klavdio Peterca, dekan. Velika noč 2018. Priprava za tisk. Salve d.o.o.

Na javorovi mizi je pogrnjen bel prt. Na prtu pisan jerbas. Otroci stoje okrog mize. Mati prinaša.
Najprej veliki kolač. Ves rumen je kot pšenično polje.
Postavi ga prvega v jerbas: »To je spomin Kristusove
krone. On - trnovo krono, mi - sladko pogačo. Bog,
bodi zahvaljen za to tvojo sveto krono!« Nato prinese pet pirhov: »To so petere bridke rane Jezusove. Pet
kapelj njegove svete krvi. Sveta kri, bodi počaščena
stotavžent- krat!« Za obod jerbasa zatakne tri korenine hrena. »Lejte, otroci, to so strašni žeblji, s katerimi so pripeli Zveličarja na križ. Kadar ste hudobni in
me žalite, z vsakim grehom kakor s kladivom udarite
znovič na žebelj, da križate Kristusa!« In nato zadehti
pleče in gnjat. Otroci, ki niso cele tedne okusili mesa,
se dvignejo na prste. »Tudi meso bo blagoslovljeno,
kar pomeni jagnjička, samega Jezusa, ki je bil za nas
zaklan.« Jerbas je napolnjen. Mati ga rahlo zagrne s
čipkastim prtičem, ki je ob obodu ves poln šopoteljnov. Tako stoji jerbas na mizi. Sama lepota in sama
skrivnost ga je. Družina še stoji, ga gleda in molči.
Mati - svečenica - je dokončala obred.
(Fran Saleški Finžgar)
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Družinski obed

V gostilnah in menzah jemo, doma obedujemo!
Vsak obed je neke vrte obred. Prav je, da se nekako
‚začne‘. V krščanskih družinah recimo z molitvijo.
Ob tem, ko jemo, se prijazno pomenkujemo in pogovarjamo. Vsi navzoči sedijo za mizo do konca. Ne
odhajajo od mize takoj, ko pojejo. In na koncu se
skupno druženje pri praznični mizi zaključi s kratko
zahvalo.
Družinsko praznovanje ob praznični mizi je dragoceno, ker ohranja tradicijo in prenaša vrednote iz
roda v rod. Večkrat povemo in slišimo iste anekdote. Pa tudi pričevanja. Beseda nanese tudi na verska
izkustva. In tako se pletejo med nami vezi. Kako veliko modrost nosi v sebi pregovor, ki pravi, da moraš s človekom pojesti 100 kilogramov soli, da lahko
rečeš, da ga res poznaš. Druženje ob mizi nas zbliža
in poveže.
Najslovesnejši družinski obed starozaveznih Judov je velikonočna večerja. Hkrati je ta večerja najslovesnejše družinsko bogoslužje. Ohranja osnovno
versko resnico: Bog skrbi za nas, svoje ljudstvo.

V stari zavezi
Izraelci so po štiristotridesetih letih suženjstva v
Egiptu in po desetih nadlogah, ki so se zgrnile nad
deželo, končno dočakali svobodo. V noči izhoda so

po Mojzesovem naročilu jedli pečeno jagnje, nekvašen kruh in omake iz grenkih zelišč, kakor je naročil
Bog. S krvjo jagnjeta pa so pri vratih označili svoje
domove. Tako so bili obvarovani smrti prvorojencev. V spomin na to, so vsako leto obhajali poseben
praznik. To noč so imenovali VELIKA NOČ. Uživanje velikonočnega jagnjeta pa PASHA.

Več kot folklora
Za človeka brez osebne vere je blagoslov velikonočnih jedil le folklora, zanimiv običaj, tradicija, lep
spomin na nekdanje čase ...
Pristno obhajanje praznikov pa je vedno priložnost za poglobitev vere, za več duhovnega, za boljšo
molitev, za prejem zakramentov, za močnejšo družinsko in prijateljsko povezanost, skratka, za tesnejšo povezanost z Bogom in ljudmi.

V novi zavezi
Jezus je na veliki četrtek, na večer pred svojo
smrtjo, želel še zadnjikrat zaužiti velikonočna jedila skupaj z apostoli. Na ta način je hotel povedati,
da se bo zgodilo nekaj, kar je še večje od izhoda iz
egiptovske sužnosti. Jezus je sebe daroval kot velikonočno Jagnje. Umrl je na križu na veliki petek. In na
veliko noč vstal od mrtvih. Starozavezni praznik je
s tem dobil novo vsebino. Ne slavimo več izhoda iz
Egipta, kot so to delali Izraelci. Kristjani proslavljamo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Zato so tudi velikonočna jedila v novi zavezi dobila nov pomen.

Nič več samo spomin
Izraelci so se spominjali, kako velike dobrote jim
je izkazal Bog. Kristjani so ob velikonočnem praznovanju ne le spominjamo teh davnih dogodkov
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ZOČIJO. Jezus pri vsaki sveti maši ponavzoči svojo
DARITEV nebeškemu Očetu. V moči vere se zavedamo, da se v skrivnosti evharistije vse odrešenjsko
dogajanje ponovi prav sedaj, letos, tu, v tej cerkvi,
zame, za moje domače, za moje in tvoje zveličanje.

Simbolni pomen
velikonočnih jedi

bolj, kot je potreben kruh za telo, potrebno sveto
obhajilo za dušo. Jezus nam je prav z velikonočno
skrivnostjo - svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem - zapustil sredstvo zveličanja. Uživanje blagoslovljenega kruha bo brez vere, brez zakramentov,
več ali manj le hrana za telo.

MESO

Meso med velikonočnimi jedili je podoba velikonočnega jagnjeta, Kristusa, ki je za nas trpel in
umrl. Če se zamislimo v Njegovo trpljenje, potem
vsaj malo zaslutimo, kako nekaj hudega je greh, saj
je prav zaradi greha Jezus toliko pretrpel. Tudi moje
telo bo položeno v grob. In kaj potem? Ne, ni vsega
konec! Pride vstajenje.

PIRHI

Pirh predstavlja Jezusovo vstajenje od mrtvih.
Piščanca, ki se zvali v jajcu, obdaja lupina, kakor je
Jezusa obdajal skalnati grob. Kot piščanec pride živ
iz oklepa lupine, podobno je Jezus prišel živ iz skalnatega groba.
Vstajenje od mrtvih je dejstvo. Človek ni ustvarjen za smrt, ampak za življenje. To hrepenenje, ki ga
nosimo v sebi, da bi čim dalj časa živeli, se uresniči
šele po smrti.

HREN

KRUH

Z besedo kruh označimo vso hrano, ki jo potrebujemo za preživetje. Blagoslovljeni velikonočni
kruh pa nam hoče ozavestiti dejstvo, da nam je še

Hren nas po svoji obliki spominja na žeblje. S
svojim pekočim okusom pa nas spominja, naj tudi
mi vsak dan sprejemamo križe, ki se vrstijo, ter jih
vdano, s pripravljenostjo in ljubeznijo prenašamo
po Njegovem zgledu. Blagoslovljen hren nam kliče v spomin, da nikoli nismo sami v svojih stiskah,
ampak je vedno z nami Jezus. Vsaka bolečina, stiska, razočaranje, osamljenost ali trpljenje dobijo pri
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