
K R A Š E N J E    C E R K V E  
      

ZAPISKI s predavanja ga. Julke Nežič, dipl.teol., ki je bilo 24. aprila 2004 v Idriji 

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

Pri krašenju se moramo držati dveh osnovnih pravil: 
1. Cvetje in zelenje ne sme motiti ali ovirati bogoslužja  
2. Postavitev cvetja in zelenja nikoli ne sme škodovati bogoslužni opremi  

(oltarji, kipi, svečniki, prti ……). 
 

Krašenje posameznih delov cerkve po pomembnosti: 
1. Daritveni oltar: Je najpomembnejši del cerkve in iz tega izhaja, da je največjo 

pozornost pri krašenju potrebno posvetiti prav temu. Aranžmaji naj bodo nizki, 
nikakor ne smejo ovirati mašnika, vernikom pa ne smejo zapirati pogleda na dogajanje 
na oltarju (po pravilih naj na ta oltar ne bi postavljali cvetja);  

2. Ambon  

3. Tabernakelj: Krasitev zmerna   

4. Stranski oltarji: Ni potrebno, da bi bili okrašeni, če pa že so okrašeni naj bo okrasitev 
zelo zmerna  

5. Kipi, slike in drugo: Krasimo jih le ob godu svetnikov, ki jih predstavljajo 

Opozorjeno je bilo na ZMERNOST ter na SKRB ZA BOGOSLUŽNO OPREMO (paziti 
moramo, da posode ne puščajo, da se aranžmaji ne dotikajo opreme, itd.). 
Cerkev nikakor ne sme postati podobna tržnici s cvetjem. 



KRAŠENJE PO POSAMEZNIH ČASIH CERKVENEGA LETA: 

1. ADVENT: Krasitev zelo zmerna, zadržana. Prevladuje naj barva upanja – torej 
zelena. Na vidnem mestu naj bo adventni venec, ki naj bo prav tako narejen le iz 
zelenja, barva sveč pa naj bo vijolična, lahko tudi bela  

2. BOŽIČ: Jaslice naj bodo postavljene tako, da ne motijo daritve, okrasitev naj bo 
zmerna 

3. POST: Krasitev v tem času je popolnoma PREPOVEDANA. Dovoljena je le ‘trnjeva 
krona’, ki pa ji lahko vsako nedeljo dodajamo po en nageljček (1. postna nedelja – 1 
nageljček, 2. postna nedelja – 2 nageljčka, itd);  

4. VELIKA NOČ: Je največji krščanski praznik in tudi okrasitev cerkva je tedaj lahko 
najbogatejša, vendar še vedno v mejah zmernosti;  

5. BINKOŠTI: Barva cvetja naj bo bela ali rdeča (barva Sv.Duha)  

6. BIRMA, OBHAJILO: Nikjer ni predpisano, da mora biti okrasitev z belim cvetjem. 
Povsem primerna je pisana okrasitev in živahne barve.  

7. ZAHVALNA NEDELJA: Zmernost pri krašenju s pridelki.  

8. OSTALI VEČJI PRAZNIKI: Krasimo s sezonskim cvetjem, zmerno.  

9. NAVADNE NEDELJE: Okrasitev zmerna, skromna. 
 
 

Ga. Nežič opozarja na ZMERNOST in SVETUJE uporabo DOMAČEGA CVETJA! 
 
 

Cvetje od pogrebov je za krašenje cerkva nezaželeno. 


