
Велика (страдална) седмица 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку читања 

веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

Налазимо се у последњој недељи Часног, Васкршњег поста коју зовемо и 

Велика (зато што су се у њој одиграли велики догађаји за читаво 

човечанство) или Страдална седмица (зато што је у њој страдао Господ наш 

Исус Христос). Сваки дан ове седмице посвећен је једном важном догађају из 

Христовог живота. 

Велики Понедељак – Бесплодна смоква 

Христос је огладнео једног јутра враћајући се у град, дошао је до смокве, 

међутим на њој није нашао никаквог плода. Христос тада рече: „Да не буде 

од тебе рода до вијека! И одмах усахну смоква.“ Овог догађаја се сећамо као 

подсетника да не смемо дозволити да наша вера буде неплодна. Да не смемо 

рећи да верујемо а да своју веру не потврђујемо својим добрим делима. 

Велики Уторак – Мудре и луде девојке  

То је Христова прича о 10 девојака, од којих 5 беху мудре, а 5 луде. А све су 

требале да дочекају Женика. Мудре су у својим светиљкама имале уља, док 

се луде нису ваљано припремиле. У неко доба ноћи све су поспале. Кад је 

Женик наишао луде девојке биле су неспремне за тај сусрет. Ова прича 

подсећа нас да не знамо време када ће Господ поново доћи, већ да пазимо 

какав живот водимо. 

Велика Среда – Жена која је помазала главу Христову и Јудина издаја 

Кад је Христос био у кући једнога човека, пришла му је жена и излила посуду 

скупоценог мириса на његову главу, а затим је својом косом брисала ноге 

његове. Жена је била велика грешница, али сусревши Христа, покајала се и 

понизила пред Њим. Ученици су тада почели негодовати, а Христос је брани 

и каже да ће се по целом свету сазнати прича о њој. Те вечери Јуда одлази 

првосвештеницима и издаје Христа. 

 

Велики Четвртак – Тајна Вечера и хватање Христа 

Дан кад је одржана Тајна Вечера и када је први пут служена Света Литургија. 

Христос тада каже: „Узмите, једите, ово је Тело моје које се за вас ломи на 

отпуштење грехова“ и „пијте из ње сви ово је Крв моја Новога Завета која се 

за вас и за многе пролива на отпуштење грехова“. Ове речи понављају се и 

данас на свакој Литургији. Након вечере, Христос са апостолима одлази у 

Гетсимански врт и појављује се Јуда са јеврејским првосвештеницима и 

пољупцем издаје Христа. 



Велики Петак  

Христа су осудили на смрт иако није имао никакве кривице. Са њим су била 

разапета двојица разбојника, од којих се један покајао и Христос му каже 

„још данас бићеш са мном у рају“. Пре него што је издахнуо Христос каже: 

„Оче, опрости им јер не знају шта раде.“ У тренутку смрти, земља се 

затресла, а Сунце помрачило, а они који су остали под Крстом рекоше 

„Ваистину овај беше Син Божији“. 

Велика Субота  

Христос спашава Адама и Еву и оне који су у паклу били. Руши окове смрти. 

Зато је свака субота посвећена сећању на умрле. 

Васкрс 

Празник над празницима! Жене мироносице затичу празан гроб, а Бели 

Анђео им каже: „Зашто тражите живога међу мртвима? Није овде, устаде из 

гроба!“. На овај дан поздрављамо се речима „Христос васкрсе! Ваистину 

(заиста) васкрсе!“ 

Задатак: узмите лист папира и поделите га на 7 квадратића. У сваки 

квадратић напишите изнад који је дан (велики понедељак, велики уторак....) и 

нацртајте нешто што вас подсећа на оно чему је тај дан посвећен. Сликајте и 

пошаљите ми слике на Гугл учионицу. Овако може да изгледа, с тим што 

додајте Васкрс ( 7. дан) и изнад слике који је дан у питању. 

 

 

 

  

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


