
VELIKA NOČ 

Veliko ljudi sploh ne ve, zakaj praznujemo praznik velike noči. No, če povem po pravici, tudi 

jaz tega natančno nisem vedela, dokler nam duhovnik ni tega razložil na verouku. Naučili smo 

se, da je velika noč eden izmed največjih verskih praznikov. Velika noč je datumsko določena 

po pustu.  

V krščanski veri praznujemo tri pomembne dneve. To so veliki petek, velika sobota in velika 

noč. 

Veliki petek je praznik Jezusove smrti. Jezus je umrl na križu, na kraju, ki se imenuje 

Golgota. Pomen Jezusove smrti človek samo tako spozna, če veruje. Zaradi Jezusove smrti na 

križu ni potrebno več nobeno žrtvovanje za dosego odpuščanja grehov. Z velikim petkom se 

konča tudi 40- dnevni postni čas. Datumsko je veliki petek ali na koncu marca ali pa v prvi 

polovici aprila.  

Velika sobota je praznik Jezusovega pogreba. Ko je bil pokopan, je šel tudi v pekel. Na tretji 

dan pa je vstal od mrtvih, ta dan imenujemo velika noč. 

Velika noč je praznik Jezusovega vstajenja. Praznujemo jo dva dni: na velikonočno nedeljo in 

na velikonočni ponedeljek. Velika noč (prekmurski izraz vüzem) je najstarejši krščanski 

praznik. Jezusovo vstajenje pomeni, da je Bog Jezusu podelil nov način bivanja, da Jezus živi 

tako, kakor živi Bog. Sporočilo velike noči o Jezusovem vstajenju ne moremo dokazati in 

razumeti. To ostane Božje delo, v katero človek lahko samo veruje. Vernim ljudem sporočilo 

velike noči pomeni, da tudi nas po naši smrti ne čaka le grob, ampak novo večno življenje.  

Kratek opis velike noči najdemo tudi v Apostolski veroizpovedi (križan je, mrao je in 

pokopani je; šel je v pekel, na tretji den je vstano od mrtvi).  

Velika noč je poleg božiča največji praznik krščanske vere.  

Vsako leto smo pri nas doma praznovali velikonočno nedeljo. Imeli smo zajtrk, na katerega so 

prišli tudi sorodniki. Za velikonočni zajtrk je značilna šunka, hren, orehova potica, obarvana 

jajca. Te jedi nesemo tudi k žegnu. Nekateri v košaro dodajo še pomaranče. Te jedi imajo tudi 

odločene simbole za veliko noč. Potica predstavlja Kristusovo krono, pet rdečih jajc spominja 

na kaplje krvi in Jezusove rane, hren simbolizira žeblje, s katerimi so Jezusa pribili na križ, 

ponekod dajo v velikonočno košaro pomaranče, ki so simbol gobe, s katero so Jezusu dali piti 

kis, šunka in meso pa sta Jezusovo telo. Letos bomo po dolgem času sami opravili 

velikonočni zajtrk.  

     

 

 

 

 

          


