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VELIKI PETAK 
 

1.Na Veliki Petak svi stražari trebaju doći ispovjeđeni.  

2.Okupljanje stražara  u stražarskoj prostoriji na Veliki Petak  sat vremena prije Obreda muke 

Gospodinove kako bi se prijavili parovi i odredile smjene i ostale obveze Stražara za Veliki Petak. 

2.Pošto se izvuku smjene, 1.,2., i 3. ne mogu imati obveze u procesiji Velikog Petka jer se     

   počinje sa stražarenjem a zapovjednik stražara u dogovoru sa stražarima odluči tko će imati    

   kakva zaduženja u procesiji (nositelji šest ferala, kišobrana, škrgajice, križa, vatre i svijeća).  

3.Pošto se sve odredi stražari se postrojavaju ispred crkve po parovima i ulazi se u crkvu bez  

   kapa na glavi. Formira se dvored od ulaznih vrata prema velikom oltaru, a stražari su   .  

   okrenuti licem jedan prema drugom i tako se stoji do otkrivanja križa. 

4.Kad svećenik počne otkrivati križ stražari izlaze iz crkve i čekaju dok se svećenik pokloni     

   križu a za svećenikom se stražari jedan po jedan poklone križu i opet izlaze vani i budu u 

   tišini dok ne počne sv.pričest. 

5.Kada se stražari pričeste prema prosudbi zapovjednika dok se ostali puk pričešćuje stražari  

   koji su za to zaduženi iznose vani ferale a ostali stražari uzimaju male svijeće. 

6.Kad  svećenik iznese Presveto na oltar i pripremi se za polazak procesije stražari ulaze u    

   crkvu s feralima i postroje se uz oltar a ostali stoje u dva reda od ulaza prema oltaru sa 

   svijećama. 

7.Kada procesija treba krenuti ulazi u crkvu 1.i 2. smjena te zapovjednik postavlja stražu uz      

     riječi: „Stražari Gospodinova groba stupate na dužnost, časno je i pobožno obavite“ 

8.2.i 3. smjena sa zapovjednikom ostaje u crkvi a ostali stražari idu u procesiju poredani na. 

     isti način kao i na početku 

 

VELIKA SUBOTA 
 

1.Na Veliku Subotu navečer  zapovjednik odabire četiri stražara koja nemaju obveze kod. 

   stražarenja za nošenje čavala, križa, vatre i Uskrsne svijeće i oni ulaze sa svećenikom u     

   crkvu. 

2.Kako su već poznate smjene koje će pasti, u 15 min do 12 sati dolazi smjena koja će pasti    

   zapovjednik pojačava stražu sa još dva stražara u 7 min do 12 sati a onda se vraća i    

   postrojava ostale stražare ispred crkve i uvodi ih u crkvu. Vani ostaje smo smjena koja budi    

   stražare. 

3.Kada svećenik zapjeva „Slava Bogu na visini“ stražar koji je za to određen a koji se  

   prethodno smjestio iza groba povlači konop koji drži plahtu a ona pada i pokriva Isusa u 

   grobu a otkriva uskrslog Isusa. Već na riječ „Bogu …“ stražari padaju. 

4.Zapovjednik stražara sačeka u redu dok završi pjesma izlazi sam iz reda, preuzme smjenu za    

   buđenja dolazi pred Gospodinov grob i tri put udara puškom od pod uz riječi: 

  „Stražari  Gospodinova groba što spavate?! Ustanite!!!“  

  a jedan od stražara odgovara: „ Ne spavamo,  prestrašeni smo! Uskrsnuo je !!!“ 

5.Svi stražari idu u svoju prostoriju i međusobno čestitaju Uskrs skidaju kape i postrojavaju se  

   ispred crkve, ulaze u crkvu i sjedaju naokolo oltara i prate obred do kraja. 


