
ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО 

 

                                                                

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

Драга моја дечице, крајем следеће седмице очекују нас велики 

празници.  

ВЕЛИКИ ПЕТАК – дан када разапели Господа нашег Исуса 

Христа. Са њим под Крстом остале су само Богородица, апостол 

Јован Богослов и жене мироносице, а остали апостоли су се 

разбежали из страха од Јевреја. Велики петак је најтужнији дан у 

години. У нашим храмовима се на тај дан износи плаштаница и 

поставља на сто који симболише гроб Христов. Ми се провлачимо 

испод са жељом да и ми васкрснемо са Христом. На тај дан у 

нашим домовима се фарбају васкршња јаја. Јаје је изабрано зато 

што као што споља делује да у њему нема живота иако може бити 

живо пиле. Тако је и Гроб Христов деловао да у њему нема живота, 

а наш Господ је васкрсао и својом смрћу победио смрт. 

ВАСКРС – Васкрс сваке године пада у недељу. Васкрс је, поред 

Божића, најрадоснији дан зато што је у тај дан Христос васкрсао – 

устао из мртвих и својом смрћу победио смрт. Када су жене 

мироносице (тако се зову јер су носиле миро – миришљаво уље) 

дошле на гроб да помажу Христово тело затекле су празан гроб. 

Бели Анђео се појавио пред њима и питао „зашто тражите Живога 

међу мртвима? Није овде, устаде из гроба!“ На тај дан поздрављамо 



се речима „Христос васкрсе! Ваистину (заиста) васкрсе!“ и куцкамо 

се васкршњим јајима на велику радост, нарочито деце.  

Нек су вам срећни ови дивни празници! Христос васкрсе! 

ЗАДАТАК: Као што би радили и у школи, пробаћемо ове седмице 

да направимо нешто поводом Васкрса. Исеците на листу дебљег 

папира јаје, онда залепите по њему уске траке. Остатак обојите 

воденим бојама или темперама. Тако ћете добити занимљиве шаре. 

Оно што урадите сликајте и пошаљите ми. Радови ће бити 

изложени и на сајту школе. Уживајте! 

                        

  

 

Кад све завршите, помолите се молитвом „Богородице Дјево“. 


