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Velika subota 
 

Veliki subota – dan Kristova počinka u grobu 

Velika subota je za obitelj često dan neizvjesnosti. 

 

Tako su se osjećali i Isusovi prijatelji. Oni su 

jučer svoga učitelja Isusa pokopali. Bili su tužni i 

slabi. Nisu znali kako će se nadalje njihov život 

odvijati. Slavlje pashe je završilo. Bila je subota – za 

Židove dan odmora. Nije bilo dozvoljeno ikakav posao 

raditi, čak je bilo određeno koliko koraka se smije 

učiniti. Biti u kući, čekati i ne znati što će biti, taj 

osjećaj nam je sada veoma poznat u ovom trenutku. 

Za razliku od nas, Židovima je bilo dopušteno da se 

zajedno nađu, mole i jedu. Ipak, sigurno su među 

sobom dijelili svoj osjećaj nesigurnosti – kako će se 

sve sada nastaviti? Što će biti? Hoće li nas, Isusove prijatelje, progoniti? Je li s 

Isusovom smrću sve završilo, umrlo, u što smo dosad vjerovali? 

 

I kod nas je Velika subota mirna – ne zvone zvona. Za nas kršćane je to i dan 

pripreme, jer za razliku od učenika mi znamo: Isus će uskrsnuti – dolazi Uskrs! 

 

Ideje za dan 

Evo nekoliko ideja, kako možete provesti dan u obitelji: 

 

Farbati jaja 

U drevnim kulturama i religijama jaje je bilo 

simbol plodnosti i ponovnog rođenja. Kršćanstvo je 

usvojilo ovo simboličko tumačenje te i dan danas 

imamo običaj ukrašavanja i darivanja jaja za Uskrs. 

 

Prije, za vrijeme korizme, osim što su se kršćani 

odricali mesa i slatkoga, nisu jeli ni jaja. Kako se za vrijeme korizme do Uskrsa 

nakupilo podosta jaja, koja je trebalo onda potrošiti, jaja su se bojala i darivala. 
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Tko ove godine želi bojati jaja prirodnim bojama, može to učiniti s ljuskom crvenog 

luka, špinatom, ciklom ili crvenim kupusom. Upute možete naći na internetu. 

Također možete oslikati pisanice. Prijedlog nam dolazi iz ovogodišnjeg travanjskog 

Mak-a. Za to je potrebno: 

• tvrdo kuhana jaja 

• različite salvete 

• razmućeni bjelanjak 

• kist i škare 
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Ispeći uskrsno janje 

Uz jaja, janje je jedno od najpoznatijih uskrsnih simbola Uskrsa. 

 

Mogli bismo se upitati, što nama osobno govori 

janje - slika Isusa kao žrtvenoga janjeta. Janje je 

slabo, ranjivo, nezaštićeno, prihvaća smrt ne 

braneći se. Isus je poput janjeta, koji svoj život 

bez borbe daje za nas, koji umire kao žrtva, kao 

»gubitnik«. Isus kao janje ne čini nam se na prvi 

pogled kao onaj koji obećava uspjeh, pobjedu, 

zdravlje, životnu sreću... 

No, slika Isusa kao vazmenog janjeta uči nas 

dubljem gledanju u vjeri. Otkriva nam na drugačiji način njegovu veličinu, snagu i 

pobjedu. Slika Janjeta otkriva nam zakonitost Božjega djelovanja i njegovu veličinu. 

Bog svoju veličinu pokazuje u samodarivajućoj ljubavi, u žrtvi, po kojoj ostvaruje 

pobjedu nad grijehom i smrću, te nas tako oslobađa za život. Isus nam je primjer 

kako prihvatiti žrtvu. Kazuje nam kako ona ima smisla, jer se žrtvom postiže nešto 

više, ona je put vječnom životu. 

S druge strane, Isus nam kao Janje žrtvovano za naš spas, pokazuje našu grješnost 

i slabost. Kazuje nam da se ne možemo sami spasiti i da ne možemo sve postići 

vlastitim snagama, nego da nam je potrebna Božja snaga. A tu nam je snagu Bog 

osigurao smrću i uskrsnućem svoga Sina! Zato, kada dublje promislimo kako je Isus 

pravi Jaganjac Božji, onda ćemo shvatiti da je janje izvorniji i puno jači simbol 

Uskrsa, negoli zec ili jaje. (preuzeto iz Mak-a) 

 

Recept: 

• 3 jaja 

• 125 g šećera 

• 1 vrećica vanilin šećera 

• 75 g maslaca 

• 125 g brašna 

• 25 g gustina 

• šećer u prahu za posipanje 
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Najprije omekšajte maslac. 

Jaja, šećer i vanilin šećer 

mikserom pjenasto umutite. 

Nakon toga pomiješajte brašno 

s gustinom i lagano pomiješajte 

sa smjesom od jajeta i šećera. 

Nakon toga dodajte maslac. 

Stjenke kalupa premažite 

maslacem ili uljem i pospite brašnom te ga napunite smjesom.  

Pećnicu prethodno zagrijte na 180 C i pecite janje ca. 35-40 minuta. 

Kad se janje ohladi, oprezno ga izvadite iz kalupa. 

 

 

Ukrasiti uskrsnu svijeću 

Jedan od najvažnijih uskrsnih simbola je uskrsna svijeća. Svaka župna crkva ima 

svake godine novu uskrsnu svijeću. Danas je vrijeme da je i ti ukrasiš za svoj dom. 

Ako kod kuće imaš svijeću i pločice voska u boji, onda možeš bez problema napraviti 

uskrsnu svijeću s uskrsnim simbolima. Ako nemaš pločice voska, možeš koristiti i 

plastelin.  
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Na vašu uskrsnu svijeću stavite obavezno: 

• križ 

• Α i Ω, prvo i posljednje slovo u grčkoj abecedi. Ovim slovima 

označava se Krista kao prvog i posljednjeg, jer je on početak i 

svršetak. 

• brojke ovogodišnje 

godine: 2020 

• i sve što mislite da bi 

bilo dobro da je na uskrsnoj 

svijeći 

 

Ako nemaš svijeću, svoju uskrsnu svijeću 

možeš napraviti od papira i na nju nacrtati sve 

simbole. 

 

 

Sazvati obiteljsku konferenciju: 

Kako biste proslavili na lijep i dostojanstven način Vazmeno 

trodnevlje (četvrtak, petak, subota) i Uskrs (nedjelja), vrijedi 

unaprijed planirati. Lijepo je kada svaki član obitelji može 

aktivno pridonijeti, dati prijedloge i biti saslušan. Sjednite svi 

zajedno za stol (npr. nakon doručka), uzmite papir i olovku i 

zajedno promislite: 

• Na koji način 

želite proslaviti zajedno Vazmeno 

trodnevlje i Uskrs? Koje ideje imate? 

• Što svatko ponaosob želi? 

• Morate li još nešto pripremiti/kupiti? 

 

Zapišite tko što treba obaviti, što želite 

raditi kroz ove dane i kako želite tome 

doprinijeti da proslavite na što ljepši i 

dostojanstveniji način Uskrs.   
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Igrati uskrsni memory 

Znate li za uskrsne simbole i druge kršćanske simbole? Ovaj uskrsni memory stavit 

će na probu vaše znanje ili vam objasniti nepoznate simbole.  

 

Isprintaj i izreži kartice memory-a (2x) i objašnjenje (1x). Ako nemaš printer, 

možeš na papir sam/sama prepisati i oslikati. 

 

Zaigraj igru memory-a prema poznatim pravilima. 

 

Kad pronađete odgovarajući par, zajedno pogledajte sliku i promislite što taj 

simbol govori o Isusu. U donjoj tabeli, naći ćete odgovarajuće odgovore. Nemojte 

prije zaviriti u odgovore, inače ćete si pokvariti zabavu. 
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Voda je simbol života. Bez vode ne možemo živjeti kao što ne 

možemo živjeti bez Boga. 

 

Duga podsjeća nas na savez koji je 

Bog sklopio s Noom sa cijelim 

čovječanstvom: savez mira između Stvoritelja i stvorenja, 

između neba i zemlje. 

 

Sidro se nalazi na dnu mora i čuva brod u moru. Sidro je simbol 

nade za kršćane, koji svoje povjerenje stavljaju u Krista. S 

Bogom smo doista sigurni! 

 

Riba je jedan od najvažnijih tajnih 

simbola prvih kršćana. I znači: Isus Krist, Božji Sin, 

Spasitelj. 

 

Α i Ω, prvo i posljednje slovo grčkog alfabeta. Ovim slovima 

označava se Krista kao prvog i posljednjeg, jer je on početak i 

svršetak. Oba slova simboliziraju vječnost Isusa Krista. 

 

Križ je središnji simbol kršćanstva. On 

nas podsjeća na najveću žrtvu koju je Isus 

podnio iz ljubavi za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Kod 

krštenja dijete se znamenjuje znakom križa na čelu, tj. od sada 

ovo dijete se ubraja u djecu Božju. 

  

Sunce je svojom svjetlošću i toplinom 

simbol Božje ljubavi. Podsjeća nas kako je Isus u uskrsnu jutro 

uskrsnuo. 
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Golub je simbol čistoće, nježnosti i vjerne ljubavi. Sišao je s 

neba, kada se Isus krstio u rijeci Jordanu. U Novome zavjetu 

golub je nositelj nadahnuća i silaska Duha Svetoga, treće 

božanske osobe. 

 

Janje, koje je nevino podsjeća nas na to da 

je Isus žrtvovao svoj život za nas i umro za nas na križu. 

  

Isus kada je zadnji put večerao sa svojim 

učenicima rekao im je: Kad god lomite kruh i pijete vino, ja ću 

tada biti s vama. U Euharistiji Isus je 

prisutan pod prilikama kruha i vina. 

 

Leptir je nepoznat simbol Isusovog 

uskrsnuća. Transformacija od gusjenice u 

leptira je dokaz, da smrt nije kraj.   


