NA DESNI SO NAPISANI NEKATERI POMEMBNI DOGODKI. RAZPOREDI JIH V PRAVILNE DNEVE (kvadratke ob vsebinah, ki sodijo skupaj, pobarvaj z isto barvo, ali jih opremi z
istim simbolom – en primer je že izpolnjen. K različnim dnevom sodi različno število dogodkov na desni!).

CVETNA NEDELJA

Jezusa aretirajo v vrtu Getsemani.
Naredimo sprevod (procesijo) in gremo vsem povedat, da smo veseli, ker je Jezus vstal.
Jezus se poslovi od učencev in jim naroči, naj gredo veselo novico povedat po vsem svetu.

VELIKI ČETRTEK

Jezus je obsojen na smrt. Na križu umre ob 3h popoldne.
Jezus učencem zagotovi, da bo z njimi in z vsemi nami vse dni do konca sveta.

VELIKI PETEK

Jezus, ki je vstal od mrtvih, se prikaže učenkam, one gredo to povedat apostolom.
K blagoslovu nesemo butarice pomladnega zelenja ali oljčne vejice.
Ta dan nikjer na svetu ni svete maše.

VELIKA SOBOTA

Tu je Jezus ustanovil sveto mašo. In apostoli so bili pri prvem svetem obhajilu.
Pri večernem bogoslužju se že veselimo Jezusovega vstajenja.

VELIKA NOČ

Jezus na osličku prijezdi v Jeruzalem.
Sveti Duh apostole povsem spremeni. Nič več niso prestrašeni, ampak postanejo pogumni in gredo pripovedovat o Jezusu.

Rimski sodnik Poncij Pilat zasliši Jezusa.

VNEBOHOD

(40 dni po veliki noči)

BINKOŠTI

(50 dni po veliki noči)

K blagoslovu nesemo košarice z velikončnimi jedmi.
Jezus učencem umije noge in vsem kristjanom pokaže, da moramo biti služabniki drug drugemu.
Verniki se zberemo k bogoslužju, kjer počastimo Jezusov križ.
Apostoli so pri birmi.

KAJ VSE DELAMO KRISTJANI, DA BI SE DOBRO PRIPRAVILI NA VELIKO NOČ?
KAJ JE VSEBINA NAŠEGA POSTNEGA ČASA?
•
•
•

KAKO DOLGO TRAJA POSTNI ČAS?

KATERO BARVO NAJVEČKRAT VIDIMO V POSTNEM ČASU PRI BOGOSLUŽJU?
TA BARVA JE ZNAMENJE. KAJ POMENI?

ZAKAJ JE ZA NAS, KRISTJANE, TAKO POMEMBNO, DA JE JEZUS UMRL IN VSTAL?

Ime in priimek: ___________________________________________

