
KATOLIČKI VJERONAUK- DRUGI RAZRED 

Nastavna jedinica: 

USKRSNA NOĆ 

Pripremite: udžbenik i bilježnicu iz vjeronauka. 

Upute za rad: 

• Prije početka rada načini znak križa i izmoli Očenaš. 

• Ponovi što smo učili o Velikom petku. 

• Razmisli: 

Jeste li ikad hodali u mraku, tami? 

Kako ste se osjećali? 

Što može otjerati tamu? 

• Zapiši naslov u bilježnicu: Uskrsna noć 

• Pročitaj u udžbeniku tekst na stranici 71. 

• Promotri slike na stranici 71. 

• Pročitaj: 

Svjetlost je ta koja će otjerati tamu. Isus je uskrsnuo i to svjetlo se upalilo da se više nikad ne 

ugasi. Stoga uskrsno slavlje počinje u noći koja se zove uskrsna noć, kada se najprije vani 

pred crkvom zapali oganj. Oganj daje svjetlo i toplinu. Na ognju se prvo pali uskrsna svijeća, 

blagoslivlja se i unosi u mračnu crkvu. Tada svećenik pali svoju svijeću na uskrsnoj svijeći i 

daje svjetlo dalje. Tako svaki plamen dolazi u ovoj svetoj noći od posvećenog ognja, što znači 

da sve svjetlo i život proizlazi od Isusa, uskrsnulog Gospodina. 

Uskrsna svijeća je svečano ukrašena. Na njoj se obično nalazi slika Isusa Krista. Zatim križ, a 

pri njegovu vrhu upisano je grčko slovo alfa. Alfa je prvo slovo u grčkoj abecedi i označava 

početak. Pri dnu križa je slovo omega. Ono je pak posljednje slovo grčke abecede i znači 

svršetak. Napisan je i broj godina koliko je prošlo od Isusova rođenja. A na križu se nalazi i 

pet čavala s crvenim voskom, a one označuju pet Isusovih rana. 

 

• Prepiši u bilježnicu ispod naslova: Uskrsna noć 

Svjetlo goruće uskrsne svijeće nas podsjeća da je Isus pobjedio tamu groba. 

Slova A-alfa i Ω-omega označuju da je Isus naš početak i svršetak. 

Pet čavala s voskom predstavlja pet Isusovih rana. 

• Zadatak za zadaću: nacrtaj u bilježnicu uskrsnu svijeću. 

 

• Tko želi i zna kako može na ovoj poveznici ponoviti naučeno o uskrsnoj svijeći. 

https://wordwall.net/resource/442403/uskrsna-svije%C4%87a-1r 

 

 

 

BOG VAS BLAGOSLOVIO I ČUVAO! 

https://wordwall.net/resource/442403/uskrsna-svije%C4%87a-1r

