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Enota »Cerkveno leto«, str. 113–115 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1. Poslušaj pesem Brez besed. Ob pesmi najdi nekaj stvari, lastnosti, na katere nisi 

ponosen/ponosna in za katere ne želiš, da bi jih drugi videli oz. vedeli zanje. Katere 

lastnosti pa si želiš imeti? 

 

2. Ljudje nosimo maske, da bi prikrili to, kar nam ni v ponos. Na masko napiši, kako, s 

čim prikriješ svoje slabosti (npr. smeh, da se prikrije negotovost, molk, ker se ne želiš 

izpostavljati; odrezavost, da se prikrije občutljivost …).  

 

 

3.  Na pepelnico po pustnem torku se začenja štiridesetdnevni post, ki je priprava na 

največji krščanski praznik – veliko noč. Post je čas, ko si ljudje prizadevamo za 

spreobrnjenje in postajamo bolj pristni. To se kaže tudi s tem, da se sprejemamo 

take,  kot smo, in da se taki upamo pokazati tudi drugim – da snamemo maske.  

Tudi Jezus se je na svoje življenjsko poslanstvo pripravljal s časom v samoti (na samo 

se je umaknil pred vsako večjo odločitvijo). Poglej si video posnetek, ki prikazuje 

Jezusov post. 

 

4. Iz tega, kar si napisal/a, na masko, izberi stvar, ki bi se je rad/a znebila/a. Oblikuj 

svojo postno akcijo in jo zapiši v učbenik na strani 114.  V tabeli spodaj pa beleži po 

dnevih, koliko ti je zadeva uspela. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRi56wBIPiQ
https://www.youtube.com/watch?v=O5bfxGNMY9c
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5. Reši spodnji nalogi: 

- Časovno umesti dneve v postnem času! 

VELIKI TEDEN, 2. POSTNA NEDELJA, TIHA NEDELJA, 4. POSTNA NEDELJA, 1. POSTNA 

NEDELJA, VELIKA NOČ, CVETNA NEDELJA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reši križanko o postnem času . 

 

 

 

ALI VEŠ O POSTNEM ČASU? 

… Da je število 40 število, ki ga pogosto najdemo v Svetem pismu – 
40 dni je deževalo ob vesoljnem potopu, 40 let so Izraelci tavali po 
puščavi, 40 dni se je Mojzes postil preden je dobil 10 zapovedi, 
Goljat je 40 dni izzival Izraelce, 40 dni je Jezus preživel v puščavi …  
…  Da se za pepel, ki se uporablja pri pepeljenju na pepelnično 
sredo, lahko uporabi pepel zažganih presmecev in zelenja, 
blagoslovljenega na cvetno nedeljo v prejšnjem letu? 

… Da pri pravoslavnih kristjanih traja postni čas sedem tednov, začne se na nedeljo? 
… Da je v pravoslavni Cerkvi prvi postni ponedeljek namenjen praznovanju – imenuje 
se čisti ponedeljek in ljudje na ta dan mečejo v zrak obarvano moko, jedo poseben 
kruh (lagana), očistijo hiše in spuščajo zmaje. 
… Da pri pravoslavnih kristjanih med postom veljajo precej bolj stroga pravila glede 
hrane (vseh 40 dni brez mesa, ribe so dovoljene le ob določenih dnevih …)? 
… Da beseda karneval, ki označuje dogajanje v pustnem času, kateremu sledi post, 
izhaja iz latinščine carne valle in pomeni slovo od mesa? 
… Da pobožnost križevega pota izhaja iz časa križarskih vojn, ko so romarji želeli 
prehoditi zadnjo Jezusovo pot do križa. Ker zaradi zavzetja Svete dežele romanja niso 
bila več mogoča, so začeli postaje postavljati doma na prostem, od sredine 18. 
stoletja dalje pa so podobe postaj dovoljene tudi v cerkvah. 
… Da število postaj križevega pota ni točno določeno, v nekaterih okoljih jih je več kot 
le 14 oz. 15.  

 

https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2018/02/POSTNI-%C4%8CAS-KRI%C5%BDANKA.pdf

