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Dragi skavti, dragi voditelji, dragi starši!

Letošnji postni in velikonočni čas je prav poseben. Edinstven. Tih in hkrati nemiren.
Vsak od nas se sooča z neznano situacijo, ki nas na trenutke pomirja in navdihuje, na 
trenutke pa nas spremembe postavljajo v stisko nemoči in strahu.

Sprejmimo vsa ta občutja kot skala, ki zapira Jezusov grob. 
Dovolimo si jih občutiti, videti in vzeti iz njih najboljše. Ne dovolimo, da skala postanejo 
naša srca, ampak odprimo skalo in dovolimo, da nas in naše odnose z najbližjimi obsveti 
Jezusovo telo. Odrešenje. Za danes in za jutri.

Želiva vam doživete velikonočne praznike, doživeto vstajenje, doživeto odkrivanje in 
sprejemanje občutij,  ki se v teh dneh zbirajo v naših srcih.

Blagoslova in moči vam želiva.

Veselo Veliko noč!

Irena in Žiga, načelnica in načelnik ZSKSS
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Dragi starši,

Vodnica in izvidnik prav dobro vesta, zakaj je zadnja nočna straža tako težka. Ob koncu 
noči, tik pred jutranjo zoro, je najbolj mrzlo, najbolj pusto in najbolj vlažno. V to vstane 
zadnja straža iz tople spalke, iz polnega šotora, kjer se je še pred nekaj urami rajalo ali 
vsaj potiho hihitalo. Morajo vstati, obleči vlažna oblačila in oditi v mrzlo noč. In ta noč na 
straži postaja jutro, prebudijo se ptice, nočne živali potonejo v spanec in počasi se na robu 
obzorja prikazuje svetloba. Svetloba, ki odžene mraz in počasi prebudi tabor. Kar naenk-
rat straža ni več sama, ampak počasi, eden za drugim, do njih prihajajo prijatelji in skupaj 
stečejo v nov dan.

Mar ni takšna tudi velikonočna skrivnost? 
Ko v četrtek utihnejo orgle, se zdi, da bo tišina trajala. Grozeče se zareže in lahko v nas 
začne vzbujati nemir. Danes človek pač ni vajen tišine. Ta ga lahko ogroža, saj prav počasi 
in čisto potiho na plano prinaša najgloblja vprašanja. Tista, ki jih v divjem šprintu skozi 
vsakdan in v večerni utrujenosti potisnemo nekam daleč, globoko. 
In prav v tej tišini smrti (v petek) in tihega zrenja v njegovo Obličje (v soboto), se človek 
pripravlja na prihod Luči, na zmagoslavje Dobrega, na tisto drobno liso sonca na obronku 
gozdne jase, v katero zreta vodnica in izvidnik. Takrat pride Vstali, takrat zadoni Aleluja. 
Čisti, s srcem, polnim miru, spravljeni s seboj, se lahko obdamo z ljudmi, ki jih imamo radi 
in se skupaj podamo v Emavs. 

Letošnji prazniki bodo drugačni. To zagotovo. 
Gospod nam podarja pristno izkušnjo. Tišina bo večja, tradicija bo v marsikaterem trenut-
ku potisnjena vstran, neštetokrat bomo morali preseči sami sebe. A kaj je več kot to, kar 
nam je podarjeno? Vzeli si bomo čas za tišino, Gospodovo samoto na Oljski Gori bomo 
lahko globoko izkusili. Ne bomo obremenjeni, da “nekaj tako mora biti, ker je že od nekdaj 
tako bilo” in bomo lahko našli svoj izraz, lahko bomo našli kanal, kjer bomo sami najlažje 
slišali Boga. On bo prišel, do vsakega najde pot. 
Po lomljenju kruha ga bomo spoznali, ne bojte se! S preseganjem samih sebe bomo 
spoznavali svoje globine in globlje kot gremo, višje lahko vstanemo in naša izkušnja Bož-
jega vstajenja bo pristnejša. Gospod nas ima v tem trenutku še posebej rad. Tako globoko, 
kot nas tokrat kliče k sebi, naših generacij ni še nikoli.

Želimo si, da bi tudi letošnje praznike lepo obhajali. Da bi znali našim skavtom predstaviti 
velikonočno skrivnost in skupaj z njimi doživeti pristno veselje in otroško navdušenje. Da 
bi v naš vsakdan zasijalo upanje in dobra volja.

Pošiljamo vam nekaj predlogov za oblikovanje družinske kateheze in bogoslužja v teh 
dneh. Veseli bomo, če vam kaj od tega pride prav in vas razveseli. Skupaj bomo povezani, 
zbrani v Njegovem imenu, in On bo na sredi med nami. 

Vabimo vas, da si izdelate družinski oltarček. Prilagodite ga svojem okolju.
Lahko je to premičen oltarček, ki ga vsakič ob molitvi postavite na mizo, lahko vas čaka zu-
naj na domačem vrtu ali ga postavite čisto tako, po skavtsko, kar v svojem gozdu. Pomem-
bno je le, da je dovolj blizu, da boste tam lahko obhajali bogoslužje in okrog njega gradili 
družinsko katehezo v velikem tednu. 

Za vsak dan smo pripravili spodbudo za družinsko katehezo. Nekaj besed o dnevu, da 
boste starši bolje razumeli, kaj obhajamo na posamezen dan in boste tako lažje predajali 
znanje svojim otrokom. Pri tem nam je pomagal bobrček Rožle Job in mislil na vse svoje 
skavtske prijatelje. 
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Velikonočni ponedeljek je dan utrjevanja vere. Ko gremo kristjani v svet in oznanjamo 
veselo novico.
Je dan za poslušanje, spremljanje in iskanje dokazov, da On živi. Skriti pirhi po stanovan-
ju ali pa v gozdu, na vrtu. Kje bi lahko našli dokaz, da je on živ: Stvarstvo? Komu bi lahko 
povedali, da smo ga našli, prav takrat ko smo bili na tem, da smo verjeli, da je njegove 
zgodbe konec? 
Govorica stvarstva. Govorica odnosov v družini, govorica ljudi, ki delajo za nas. Ko smo 
v stiskah, ko gledamo samo sebe in v tla, ko imamo samo brezobzirno in sebično in-
terpretacijo tistega, kar doživljamo. Mogoče pa je to, kar doživljamo, bilo potrebno, je 
rekel Jezus na poti v Emavs. Da bi dvignili pogled in videli dlje!  

Bi danes otroci pripravili gledališko predstavo? V prilogi imate slikice Jezusa in dveh 
učencev,  ki jih lahko izrežete, pobarvate in uporabite kot lutke. Seveda jih lahko naredite 
tudi čisto po svoje. 
Predstavo lahko tudi posnamete in jo pošljete ljudem, ki jih sicer obiščete  na velikonočni 
ponedeljek. Zagotovo se je bodo razveselili.
V molitvi pojdite danes na potovanje in obiščite svoje drage. Kako daleč boste prišli, do 
sosednje vasi, v drugo regijo, morda izven Slovenije?
Lutke lahko po končani predstavi položite na svoj oltarček.

4

Iz 50,4-7 
Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24

Flp 2,6-11
Mt 21,1-11

Mt 26,14-27,66 ali Mt 27,11-54
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Apd 2, 36-41
Ps 33, 4-5.18-19.20.22

Lk 24, 13-35

5

S cvetno nedeljo se začne obhajanje velikega tedna. Posebej so poudarjeni trije simboli;

POT (potovanje, izkušnja izraelskega ljudstva, iskanje obljubljene dežele - leta, preživeta v 
negotovosti, izkušnja nestalnosti in iskanja). Tudi verniki na ta dan v procesiji ob začetku 
maše odidemo na pot z Jezusom v Jeruzalem. Pot je kraj iskanja in odločitev, saj je polna 
križišč. Pot je kraj srečanja.

ZELENJE, ki predstavlja rodovitnost,  življenje in nov začetek. Kakor drevo ozeleni, smo mi 
poklicani k upanju. In k začenjanju. Na to so vezane številne tradicije izdelovanja butaric, 
prinašanja oljčnih vejic.

Vzklik HOZANA je pozdrav Kralju, zmagovalcu. Je vrisk, ki je odraz vere v Odrešenika. 

Več si lahko preberete na : Cvetna nedelja

Družina pripravi zelenje: lahko ga naberete zunaj, morda boste izdelali butarice ali pa 
natisnili sliko oljčne vejice v tem gradivu.

Otrokom razložimo: oljčna vejica pomeni zavezo - spomnite se na goloba pri Noetu. 
Pomeni, da se je Bog odločil, da ne bo kaznoval človeka, ampak ga bo čakal, da se spreo-
brne, da naredi nekaj za mir v svetu. (Noetova karantena je trajala 80 dni.)

Na oljčno vejico napišemo, kaj darujemo mi in s čim pripomoremo k miru.  
To so lahko naša dobra dela, naše odpovedi, pomoč drugemu.
Bi danes zmolili za vse ljudi, ki se trudijo za mir na svetu? Morda se lahko pogovorite o 
tem, kaj vas spravlja v nemir in tudi te svoje stiske darujete Bogu in z drug drugim.
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Jezus Kristus je vstal! Premagal je greh in smrt. Po dolgem času na ta dan večkrat sliši-
mo veseli vzklik Aleluja. Beseda izhaja iz hebrejščine in sicer iz besed hallelu in Yah. To 
pomeni: slavite Jahveja, Jahve pa je Bog. To je torej dan veselja in upanja. Zberemo se pri 
velikonočnem zajtrku na veselem praznovanju. 

Več si lahko preberete: Velika noč Gospodovega vstajenja

Škofje vabijo vse vernike v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in 
zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka
 
Znamenje križa.
 
Oče naš.
 
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako 
prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in 
sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Vabljeni ste tudi k spremljanju prenosa velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV 
SLO 2 ob 10.00), pa tudi prenosa papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma 
ob 12.00 na TV SLO 1.

Po zajtrku skrbno pospravimo ostanke. Če je le mogoče, ostanke sežgemo, pokopljemo 
ali jih shranimo, ker je vse, tudi lupine od pirhov in olupki od pomaranč, blagoslovljeno. 
Skrbno pospravimo stanovanje. Smo v kroju oz. lepo oblečeni. Pri maši sodelujemo. 
Stojimo, sedimo, pokleknemo. Ministranti ministrirajo, pojemo, odgovarjamo in celo 
poberemo miloščino. Zbrano bomo nekomu izročili.

6

2 Mz 12,1-8.11-14
1 Kor 11,23-26

Jn 13,1-15



14

Apd 10,34.37-43
Ps 118,1-2.16-17.22-23
Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8

Jn 20,1-9

7

Veliki četrtek predstavlja rojstni dan mašništva in se začne s krizmeno sv. mašo. Pri tej 
sveti maši se zberejo skoraj vsi duhovniki, škof pa blagoslovi sveta olja.
Olje za krst pomeni, da smo postali spolzki za to, da bi nas zgrabila hudobija.
Olje za bolnike je olje, ki zdravi in lajša trpljenje.
Sveta krizma nas spomni, da smo izbrani in posvečeni za služenje drug drugemu. 
Letos ne bo krizmene maše. Je pa to dan, ko se Jezusu zahvalimo za dar duhovništva, za 
duhovnike, ki jih poznamo in za nas v Jezusovem imenu lomijo kruh.
Zadnja večerja je bila namreč prva sveta maša, pri kateri je Jezus posvetil svoje učence v 
duhovnike. Vsem je umil noge in jim razdelil kruh. Maša, ki jo obhajamo na veliki četrtek, 
je simbolna zadnja večerja. Duhovnik umije dvanajstim možem noge, po obredu pa od-
nesejo z oltarja prav vse, tudi svete hostije premaknejo iz tabernaklja v stransko kapelo 
in na tabernaklju ostanejo vrata odprta. Ta praznina nas spominja na Jezusovo trpljenje. 
Obred umivanja nog pa je podoba služenja. Noge umivamo tako, da pokleknemo pred 
človeka, kot je Bog pokleknil pred človeka.
Po sveti maši še malo posedimo in se v duhu pridružimo Jezusu na Oljski gori, ki pravi: 
»Kaj niste mogli niti eno uro čuti z menoj?«. Predlagamo molitev za duhovnike, za nove 
duhovne poklice in za svetost teh, ki ta poklic živijo. Duhovniki nam izražajo posebno 
hvaležnost za molitveno podporo. Miloščina ta dan je za uboge. Jezusova daritev in 
ljubezen spodbujata tudi nas k daritvi, ki naj bo simbolna, pa vendarle konkretna. To je 
lepa priložnost, da izročimo ubogim sadove naše postne odpovedi in premagovanja. 
Več si lahko preberete na: Veliki četrtek

Otrokom lahko že tekom dneva razdelimo predloge z mizo in jih povabimo, da okrog 
mize narišejo 12 ljudi, ki jih imajo radi in jih pogrešajo v teh dneh.
Družina se zbere skupaj ob družinskem oltarju.
Otroke povabimo, da predstavijo
svoje risbe in jih položijo na 
družinski oltarček. 
Koga so narisali? 
Kaj bi radi sporočili ljudem, ki 
so jih narisali? Je med njimi 
morda tudi kak duhovnik? 
Naredimo seznam duhovnikov, 
ki jih poznamo. Mogoče je med 
njimi kdo, ki nam ni všeč. 
Tisti še posebej potrebuje naše
molitve. Pogovorimo se o sveti 
maši, o tem, da je na današnji dan
pri zadnji večerji, ko je Jezus sedel 
za mizo skupaj z dvanajsterimi
apostoli, postavil obred svete maše.
Razložimo, da je služenje bližnjemu temelj evharistije. Skavt naredi vsak dan vsaj eno do-
bro delo, kaj smo naredili mi? 
Sledi obred umivanja nog. Preberemo odlomek Jn 13, 1-15. Oče se obleče kot Jezus, 
vzame vedro in toplo vodo ter umije noge vsem družinskim članom.
Danes molimo za ljudi, ki jih imamo radi in smo jih narisali okrog mize. Molimo tudi za 
vse duhovnike, še posebej tiste, ki nam niso najbolj pri srcu. 
Med molitvijo lahko zamesimo kruh brez kvasa. Ta nas bo spominjal na to, kako se Jezus 
daruje, se lomi za nas kot kruh.
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Iz 52,13-53,12
Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25

Heb 4,14-16;5,7-9
Jn 18,1-19,42.

13

 
Škofje so pripravili potek blagoslova jedi. Zberimo se pri družinskem oltarju:

Blagoslov velikonočnih jedil
1. Znamenje križa
2. Desetka rožnega venca
3. Božja beseda
 
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, 
tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil, da bi spoznal, kaj 
je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, 
potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da 
človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 
 
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh živl-
jenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor 
od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, 
bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 
 
4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
 
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Bla-
goslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. 
Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen.

Zvečer pred spanjem se družina zopet zbere pri družinskem oltarčku. Lepo se oblečemo. 
Vsak naj prinese svojo krstno svečo. Starši presodite, koliko božje besede boste prebrali, 
ali pa bi morda lahko otrokom pripovedovali o poti odrešenja božjega ljudstva? 

Prižgemo vsak svojo krstno svečo in obnovimo svojo krstno obljubo. 

Oče sprašuje: 
Verujete v Boga Očeta vsemogočnega Stvarnika nebes in zemlje?
Vsi: Verujem.
Verujete v Jezusa Kristusa, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, 
umrl, bil položen v grob, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi?
Vsi: Verujem.
Verujete v Svetega Duha, sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje gre-
hov, vstajenje mesa in večno življenje?
Vsi: Verujem.
To je naša vera, to je vera Cerkve, to na Veliko noč ponosno izpovedujemo.
Amen.

Ponovimo še skavtsko obljubo. 
Zapojemo alelujo ter poljubno velikonočno pesem.

Blagoslovimo se med seboj!



12

Za blagoslov živil pripravimo košaro in otrokom razložimo simboliko posameznih živil:

Vse pomito, vse pometeno. Na javorovi mizi je pogrnjen bel prt. Na prtu pisan jerbas. Otroci 
stoje okrog mize. Mati prinaša. 

Najprej velik kolač. Ves rumen je kot pšenično polje. Postavi ga prvega v jerbas. 

 »To je spomin Kristusove trnove krone. On krono, mi sladko pogačo. Bog, bodi zahvaljen za 
tvojo sveto krono!« 

Nato prinese pet pirhov:

 »To so petere bridke rane Jezusove. Pet kapelj njegove svete krvi. Sveta kri, bodi počeščena 
stotavžentkrat!« 

Za obod jerbasa zataknemo 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 vnovič 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. Njene besede še spokojno plavajo 
nad jerbasom. Svete so, božje so.

Fran Saleški Finžgar

9

Veliki petek je edini dan v letu, v katerem ne obhajamo svete maše. Na ta dan velja strogi 
post. A kljub prežetosti s smrtjo to ni dan obupa, pač pa s seboj prinaša upanje na zmago, 
kar simbolizira rdeča liturgična barva. 

Ko umre sosed, prijatelj ali sorodnik, si vzamemo čas za bdenje ob njegovem telesu. Ko 
umre Bog in prijatelj Jezus Kristus, se tudi zbiramo ob Njem, ki je premagal smrt za vse 
nas. Po starodavnem izročilu ta dan ne delamo na zemlji.

Več si lahko preberete na: Veliki petek

Če imate možnost, skupaj zmolite križev pot ob 15. uri, ob času, ko je umrl Jezus.

Silva Karim nam podarja pobarvanko. Otroci jo lahko že ves teden barvajo in se s tem 
pripravljajo na današnjo molitev. Kaj ko bi vsak predstavil katero od slik in povedal, kaj 
na njej vidi? Naša molitev je lahko zelo preprosta. Ni treba iskati besedila križevega pota, 
ampak se pogovarjamo o slikah, obrazih, podrobnostih, barvah.
Pobarvane slike obesimo okrog družinskega oltarčka.
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(1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 
(2. berilo) 1 Mz 22,1-18

(3. berilo) 2 Mz 14,15-15,1
(4. berilo) Iz 54,5-14
(5. berilo) Iz 55,1-11

(6. berilo) Bar 3,9-15; 3,32-4,4
(7. berilo) Ezk 36,16-28

(1. psalm) Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35
(2. psalm) Ps 16,5.8-11

(3. psalm) 2 Mz 15,1-6.17-18
(4. psalm) Ps 30,2.4-6.11-13

 (5. psalm) Iz 12,2-6
(6. psalm) Ps 19,8-11

(7. psalm) Ps 42,3.5; 43,3.4
Rim 6,3-11

Ps 118,1-2.16-17.22-23
Mt 28,1-10

11

Dan se začne z blagoslovom ognja in vode. 
Ogenj simbolizira vstalega Kristusa, zmago luči nad temo. 
Družina, ki sprejme ogenj, sprejme Kristusa.

Blagoslov jedil spada med pripravljalne blagoslove za praznovanje velike noči. Važno je, 
da velikonočna jedila uživamo v medsebojnem prijateljstvu, obed pa začnemo z molitvijo. 
Velika noč je bil vedno tako velik praznik, da se ta dan ni kuhalo, ker so vse pripravili prej. 
V košaro za velikonočna jedila spada kruh, meso, pirhi in hren. Po krajevnem običaju 
lahko dodate še kaj: potico, vžigalice, sol, vino itd. Košara je bolj praznična, če je pokrita z 
lepim velikonočnim prtom.
Velikonočna vigilija pomeni nočno bdenje in pričakovanje vstajenja. Sestavljajo jo štirje 
deli: slavje luči, besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in evharistično bogoslužje. Začnemo 
tako, da prižgemo novi ogenj. Ob velikonočni sveči beremo hvalnico velikonočni sveči.  Ta 
dan je zelo primerno, da obudimo spomin na krst in zopet prižgemo krstno svečo. Razen 
tega, da se lepo oblečemo, imamo pri sebi tudi krstno oblačilo.

Več si lahko preberete:  Velika sobota

Imate možnost, da zjutraj zakurite ogenj? Naj vam vaš skavt pomaga. 
Lahko ga pripravite tudi že dan prej. 

Ogenj blagoslovite: 

Najprej se pokrižajte.

Preberemo odlomek 2Mz 3,1-6

Dodamo naše molitve, prošnje in zahvale.

Blagoslovite ga z naslednjimi besedami: Sveti Bog, v gorečem grmu si razodel svoje 
veličastvo in po jezikih, ki so bili kakor plameni, opozoril na prihod Svetega Duha. Prosimo 
te, blagoslovi ta ogenj, da nam bo znamenje tvoje bližine, v naših srcih pa prižgi ogenj 
ljubezni, ki nikoli ne ugasne. Po Kristusu našem Gospodu. In ga poškropite z blagoslovl-
jeno vodo.

S tem ognjem prižgite peč ali pa ga sprejmite tako, da ob njem prižgete svečo, ki naj gori 
in pomeni navzočnost.




















