
Осам дана пре Христовог Васкрсења прослављамо__________ суботу. Тада је Христос васкрсао 

свог пријатеља _________.Лазареве сестре звале су се _______ и _______. Лазар је већ ____ дана 

био у гробу. Христос је заповедничким гласом рекао _________________________. Након овог 

догађаја многи повероваше да је Христос истинити _________ _________. 

Следећег дана, Христос на ____________ улази у град _____________. Деца га обасипају цвећем 

и ________________. Пошто код нас нема палми, свештеник у православним храмовима 

освећује __________ гране и дели верном народу. Овај празник називамо ____________ или____ 

Следи СТРАСНА недеља или недеља Христовог ___________. Сви дани у овој недељи називају 

се ______________. На Велики Понедељак Христос проводи време са својим ____________. 

Марија, Лазарева сестра узима суд од алавастра у ком се налазило скупоцено нардово уље и 

излива га на Христову ________. Јуда Искариотски се буни говорећи да то уље треба да се прода 

а новац подели __________. Наиме, он је желео да новац задржи за себе. На Велику Среду Јуда 

издаје _____________. За то добија_______________. Знак којим је Јуда издао Христа био је 

_________. На велики Четвртак Христос окупља ученике на ________ Вечеру. Тада су се 

ученици први пут _____________. Христос је ученицима поделио _________ и _________ 

рекавши: “ Узмите, једите, ово је ____________ и “ Пијте из ње сви, ово је ______________.” 

На овај дан у цркви је чита дванаест _____________. На Велики Петак Христос страда на 

______. 

Прво га одводе пред јеврејски суд који се зове_____________. Јевреји ништа нису могли да 

учине без пресуде римског намесника у Јудеји _________ ____________. Римски намесник 

пушта јеврејског заробљеника ___________ а Христа предаје да се разапне. Христос је распет 

поред два___________________. Онај са десне стране се ______________ и први ушао са 

Христом у __________. Христос је распет у ________ ујутру, а умро у ________послеподне. Од 

подне до смрти Његове свуда је владала _________ и земљотрес. Завеса у јерусалимском храму 

поделила се на _________ дела. Христа скидају са крста и полажу у ___________. У цркви 

свештеник полаже _____________ у Христов гроб који стоји на средини храма а народ чини 

велике метаније. Ово је најтужнији дан у историји рода људског али и тада већ осећамо радост 

због предстојећег празника Васкрсења и победе над __________. На Велику Суботу, Христос 

силази у ________ где душама умрлих проповеда радост васкрсења. То се види на икони Васкрса 

када Христос узима за руке Адама и ___________ и вуче их на светлост дана. У недељу ујутру 

Марија__________ и друга Марија дођоше на Христов гроб да помажу његово тело 

мирисним_____________. Видеше да је гроб __________. Када су ушле унутра нашле су само 

завоје у које је био умотан а на камену је седео ___________рекавши: “Што сте дошле да 

тражите живога међу___________, идите и јавите ученицима да је Христос ________” На Васкрс 

се поздрављамо радосним поздравом: ___________________ и __________________. 

На Велики Петак се фрабају јаја а прво јаје називамо______________. 


