
KRAŠENJE CERKVE

Krašenje cerkve je liturgična oblika službe v cerkvi in posebna oblika molitve. Cerkev krasimo Bogu v
čast, vernikom pa v pomoč za čim pristnejše srečanje z Bogom.

Pri krašenju se moramo držati dveh osnovnih pravil:
1. ZMERNOST pri krašenju (aranžmaji ne smejo ovirati bogoslužja)
2. SKRB ZA BOGOSLUŽNO OPREMO (oltarji, kipi, svečniki, prti): paziti moramo, da posode ne

puščajo in da se aranžmaji ne dotikajo opreme.

KRAŠENJE DELOV CERKVE PO POMEMBNOSTI:

1. DARITVENI OLTAR: je najpomembnejši del in mu je zato pri krašenju potrebno posvetiti
največjo pozornost. Cvetje naj se postavlja na tla pred oltarjem.

2. AMBON: okrasitev se postavlja na tla poleg ambona.
3. TABERNAKELJ: pri sedanji postavitvi krasitev ni mogoča.
4. STRANSKA OLTARJA: krasitev naj bo minimalna.

KRAŠENJE PO POSAMEZNIH ČASIH CERKEVNEGA LETA:

1. ADVENT: prevladovati mora barva upanja (zelena). Na vidnem mestu naj bo adventni venec,
narejen iz zelenja, barva sveč vijolična ali bela.

2. BOŽIČ: jaslice naj bodo postavljene tako, da ne motijo daritve, okrasitev pa zmerna.
3. POST: krasitev v postnem času je prepovedana. Dovoljena je le »trnjeva krona« ki ji vsako

nedeljo dodajamo po en cvet (1.postna 1 cvet, 2 postna 2 cvetova, itd).
4. VELIKA NOČ: je največji krščanski praznik, okrasitev je najbogatejša.
5. BINKOŠTI: barva cvetja naj bo bela ali rdeča (barva Sv.Duha)
6. BIRMA, OBHAJILO, KRST: ni predpisano, da mora biti cvetje belo, povsem primerno so

običajne barve.
7. ZAHVALNA NEDELJA: zmernost pri krašenju s pridelki.
8. Ostali večji prazniki: krasimo zmerno, s sezonskim cvetjem.

Priporočena je uporaba domačega cvetja. Cvetje od pogrebov za krašenje cerkve ni zaželjeno.

Č  I  Š  Č  E  N  J  E

Paziti moramo, da bomo v cerkev prinašali čim manj vlage, zato bomo upoštevali naslednja navodila:

1. VSO OPREMO v notranjosti cerkve (oltarje, kipe, svečnike, klopi) čistimo le s s u h o mehko
krpo ali za to namenjenim omelom.

2. ČISTILA uporabljamo jih čim manj, le če je to res potrebno.
3. TLA pometemo, z vodo in čistili jih čistimo le tedaj, ko je to zares potrebno.
4. PRIBOR ZA ČIŠČENJE IN ČISTILA so spravljeni v prostoru nad zakristijo.
5. NE POZABIMO: del cerkve so tudi zakristija, kor in prostor nad zakristijo. Po potrebi

pometemo tudi stopnice, ki vodijo na pokopališče.


