
 

Od cvetne nedelje do binkošti 
 

V postnem času z veroučenci prehodimo pot od cvetne nedelje do binkošti s pripovedjo ob krogu, ki 
nas popelje do bistvenih poudarkov vse od Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem, vstajenja in 
prihoda Svetega Duha.   

 

 

1. Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem (palme in Jezus na osličku).  

2. Zadnja večerja (risbi kruha in vina) 

3. Jezus moli ne Oljski gori (risba sklenjenih rok) 

4. Jezusovo križanje (risba križa) 

5. Jezusovo vstajenje (risba praznega groba) 

6. Vnebohod (risba Jezusa na oblaku) 

7. Prihod Svetega Duha (risbi goloba in plamena) 

 

Možne izvedbe:  

1. Sestavljamo tabelno sliko in vsak teden dodamo nov element – sledimo poteku dogodkov. 

2. Predstavimo celotno zgodbo, nato pa otroci sami sestavljajo krog.  

3. Pripravimo kroge z manjkajočimi elementi, ki jih morajo otroci sami dodati ali vstaviti.  

 

 

Vir: http://www.weelittlemiracles.com/ 



 

 

 

  

Jezus moli  na Oljski gori 
 

In šel je malo naprej, padel na 
obraz in molil: »Moj Oče, če je 
mogoče, naj gre ta kelih mimo 
mene, vendar ne,  
kakor jaz hočem,  
ampak kakor ti.« (Mt 26,39) 
 

Jezusovo križanje 
 

Okrog devete ure je Jezus zavpil z 
močnim glasom: »Elí, Elí, lemá 
sabahtáni?« to je: »Moj Bog, moj 
Bog, zakaj si me zapustil?«  

(Mt 27,46) 
 

Jezusovo vstajenje 
 

Ni ga tukaj.  
Obujen je bil,  
kakor je rekel!  
(Mt 28,6) 
 

Jezusov vnebohod 
 

Po teh besedah se je vzdignil 
pred njihovimi očmi in oblak ga 
je zastrl njihovim pogledom.  
(Apd 1,9) 
 

     Prihod Svetega Duha 
 

Prikazali so se jim jeziki, podobni 

plamenom, ki so se razdelili, in nad 

vsakim je obstal po eden. Vsi so bili 

napolnjeni s Svetim Duhom in začeli 

so govoriti v tujih jezikih, kakor jim  

je Duh dajal izgovarjati.  
(Apd 1,9) 

 

      Jezusov slovesni prihod  
      v Jeruzalem 
Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo 

na pot svoje plašče, drugi pa so lomili 

veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In 

množice, ki so šle pred njim in za njim, so 

vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu!  

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem 

imenu! Hozana na višavah!«  

     (Mt 21,8–9) 

 

Zadnja večerja 
 

Medtem ko so jedli, je Jezus 

vzel kruh, blagoslovil, razlomil, 

dal učencem in rekel:  

»Vzemite, jejte,  

to je moje telo.«  

   (Mt 26,26) 
 



 



 


