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

2. Velikonočna vigilija (bedenje) je osrednje bogoslužje v Cerkvi. Praznujemo jo v noči od
velike sobote na veliko noč. Označi trditve, ki o njej držijo.
Velikonočna vigilija se praznuje na veliki petek.

DRŽI

NE DRŽI

Posebej slovesno se pri njej zapoje hvalnica križu.

DRŽI

NE DRŽI

Velika noč je na prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni.

DRŽI

NE DRŽI

Pri vigiliji je več beril (najmanj štiri).

DRŽI

NE DRŽI

Z vigilijo se začenja praznovanje velike noči in velikonočni čas. DRŽI

NE DRŽI

3. Najdi praznike, ki jih praznujemo v velikonočnem času!
VSI SVETI

JEZUSOV VNEBOHOD

BINKOŠTI

BOŽIČ
JOŽEFOVO
BELA NEDELJA

VELIKA NOČ
MARIJINO VNEBOVZETJE
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

4. V pravilno zaporedje postavi praznike velikonočnega časa.

5. Odgovori na vprašanja!
S katerim judovskim praznikom je povezana krščanska velika noč?
__________________________________________________________________________
Kakšna je liturgična barva velikonočnega časa?
__________________________________________________________________________
Kateri je največji krščanski praznik in kaj z njim praznujemo?
__________________________________________________________________________

4. ALI VEŠ O VELIKONOČNEM ČASU?
- so kristjani začeli praznovati Veliko noč kot poseben dan v letu v drugem stoletju (praznovanje
nedelj pa spada h krščanstvu od vsega začetka)?
- so datum Velike noči določili na Nicejskem koncilu leta 325?
- so navado, da si podarjamo jajca (kristjani ob Veliki noči), poznali že stari Egipčani, Perzijci, Galci,
Grki in Rimljani, ki so v njih videli simbol življenja?
- se tradicionalni način barvanja jajc imenuje pysanka in prihaja iz Ukrajine?
- se je v praznovanje Velike noči vtihotapilo kar precej poganskih simbolov – eden takih je
velikonočni zajec, ki je sicer znamenje plodnosti in lune (povezano z datumom Velike noči), sicer pa s
krščansko Veliko nočjo nima nobene zveze.
- 75 % ljudi, ki si privoščijo čokoladnega velikonočnega zajca, ga začne jesti pri ušesih?
- je prvo znano velikonočno jajce iz kolekcije Fabergejevih jajc naredil draguljar Peter Carl Faberge?
Bilo je darilo carja Aleksandra III. svoji ženi Mariji Feodorovni. Ker je bilo jajce carici zelo všeč, je bil
Peter imenoval za dvornega draguljarja, carski par pa je začel s tradicijo podarjanja dragocenih jajc.
- so bili Velikonočni otoki odkriti na velikonočno jutro – odkril jih je leta 1722 Nizozemec Jakob
Roggeveen.

