CERKVENO LETO – postni čas
1. Cerkveno leto je organizirano okrog dveh praznikov. Vpiši ju! Kateri čas
cerkvenega leta je označen?

2. Časovno umesti dneve v postnem času!
VELIKI TEDEN, 2. POSTNA NEDELJA, TIHA NEDELJA, 3. POSTNA NEDELJA, 4.
POSTNA NEDELJA, 1. POSTNA NEDELJA, VELIKA NOČ, CVETNA NEDELJA,
PEPELNICA

3. Popravi spodnje napačne trditve!
Post traja od svečnice do velike noči.
_________________________________________________________________
Posebna pobožnost v postnem času so šmarnice.
_________________________________________________________________
Zdržek od mesa v postnem času velja za vse postne srede.
_________________________________________________________________
Dva dneva strogega posta sta pepelnica in veliki četrtek.
_________________________________________________________________

4. ALI VEŠ O POSTNEM ČASU?
… Da je 40 število, ki ga pogosto najdemo v Svetem pismu – 40 dni je deževalo ob vesoljnem potopu, 40
let so Izraelci tavali po puščavi, 40 dni se je Mojzes postil preden je dobil 10 zapovedi, Goljat je 40 dni
izzival Izraelce, 40 dni je Jezus preživel v puščavi …
… Da se za pepel, ki se uporablja pri pepeljenju na pepelnično sredo, lahko uporabi pepel zažganih
presmecev in zelenja, blagoslovljenega na cvetno nedeljo v prejšnjem letu?
… Da pri pravoslavnih kristjanih traja postni čas sedem tednov, začne se na nedeljo?
… Da je v pravoslavni Cerkvi prvi postni ponedeljek namenjen praznovanju – imenuje se čisti ponedeljek
in ljudje na ta dan mečejo v zrak obarvano moko, jejo poseben kruh (lagana), očistijo hiše in spuščajo
zmaje.
… Da pri pravoslavnih kristjanih med postom veljajo precej bolj stroga pravila glede hrane (vseh 40 dni
brez mesa, ribe so dovoljene le ob določenih dnevih …)?
… Da beseda karneval, ki označuje dogajanje v pustnem času, kateremu sledi post, izhaja iz latinščine
carne valle in pomeni slovo od mesa?
… Da pobožnost križevega pota izhaja iz časa križarskih vojn, ko so romarji želeli prehoditi zadnjo
Jezusovo pot do križa. Ker zaradi zavzetja Svete dežele romanja niso bila več mogoča, so začeli postaje
postavljati doma na prostem, od sredine 18. stoletja dalje pa so podobe postaj dovoljene tudi v cerkvah.

5. S pomočjo Svetega pisma odgovori na vprašanja!
a. O čem govori evangelij prve postne nedelje? (Mr 1,12-15)
C) Jezus pokliče učence B) Jezus ozdravi bolne. D) Jezus je 40 dni v puščavi.
b. Kaj slišimo v evangeliju druge postne nedelje? (Mr 9,2-10)
A) Jezus se posti.
O) Jezus se na gori razodene učencem.
ozdravlja.
c. Kaj Jezus naredi v evangeliju tretje postne nedelje? (Jn 2,13-25)
B) Očisti tempelj.
K) Pove priliko o smokvinem drevesu.

H) Jezus

J) veliko čudežev.

d. Kdo je omenjeno v evangeliju četrte postne nedelje – laetare? (Jn 3.14-21)
G) svetilka na gori
R) luč
K) svetloba jutranje zarje
e. Kdo je hotel videti Jezusa v evangeliju tihe nedelje? (Jn 12.20-33)
A) Grki
I) Judje
C) Rimljani
f. Kam pride Jezus v evangeliju cvetne nedelje? (Mr 11,1-10)
A) V Nazaret
B) v Betlehem
D) v Jeruzalem
g. Kaj pomeni pasijon?
H) podtaknjenec rože pasijonke

E) poročilo o Jezusovem trpljenju Z) čustva

h. Kateri dan ni strogi post?
M)veliki petek
L) velika sreda
i. Koliko postaj ima križev pot
A) 14 ali 15
B) 12 ali 13

C) pepelnica
C) 13 ali 14

Zraven MOLITVE IN POSTA je za postni čas potreba še tretja stvar, katera? (če si pravilno
rešil-a kviz, jo dobiš, če izpišeš črke pred pravilnimi odgovori).
POST, MOLITEV IN ________________________________________.

