
Igra – Z Marijo in apostoli skozi velikonočni čas 

 

igralci: 3 – 6  

potrebno:   sveto pismo, papir in pisalo 

predpostavka: Igralci morajo znati iskati odlomke Svetega Pisma v Novi zavezi. 

cilj:  Spoznavanje življenja apostolov in prvih kristjanov in  
spoznavanje liturgičnega velikonočnega časa, ker prehodijo vseh 
7 tednov oziroma 50 dni velikonočnega časa. Samo »pot v 
mesec maj« ni razdeljena na dneve. 

 

Navodilo: 

Igralci se zberejo na sredini »v praznem grobu«. 

Vsak meče kocko. Kdor vrže številko 1, lahko začne in postavi svojo figurico (ali 
gumb) na prvo polje z apostoloma na poti v Emmaus, velikonočni ponedeljek. V 
naslednjih krogih napreduje naprej za toliko polj, kakor pokaže kocka, ki jo je vrgel. 
Vsakič vrže samo enkrat, tudi, ko ima 6.  

Ko pride igralec na polje »?« lahko izbira številko vprašanj (med 1 in 40). Vodja 
igre prebere to vprašanje. Igralec odgovori. Če prav odgovori, dobi točko, ki jo 
vodja zapiše na list ali tablo. 

Ko pride igralec na polje s knjigo, lahko izbira številko odlomkov svetega pisma 
(med 1 in 40). Vodja igre pove kratico in igralec mora iskati in glasno prebrati 
odlomek. – Vsi drugi igralci morajo poslušati. – Igralec določi drugega igralca 
(naključno), ki naj s svojimi besedami obnovi odlomek. – Točko dobi igralec, ki je 
našel odlomek in ga je prebral in igralec, ki je obnovil odlomek. 

Ko pride igralec na polje, ki ima oblaček, naj odgovori na to vprašanje. 

Ko pride igralec ravno na polje »3. velikonočna nedelja«, mora prehoditi daljšo 
pot »skozi mesec maj« naprej. 

Ko pride igralec na zeleno polje, naj izvrši, kar je tam napisano. 

Zmagovalec je tisti, ki ima na koncu največ točk, ne tisti, ki je prvi v cilju. 

 

Odlomki iz svetega pisma: 

1) Mt 28,1-4 
2) Mt 28,5-7 
3) Mt 28,8-10 



4) Mt 28,11-14 
5) Mt 28,16-20 
6) Mr 16,2-6 
7) Mr 16,9-11 
8) Mr 16,12-13 
9) Mr 16,14-16 
10) Mr 16,19-20 
11) Lk 24,1-6 
12) Lk 24,9-11 
13) Lk 24,12 
14) Lk 24,13-18 
15) Lk 24,28-32 
16) Lk 24 33-35 
17) Lk 24,36-40 
18) Lk 24,50-53 
19) Jn 20,1-8 
20) Jn 20,9-18 
21) Jn 20,19-23 
22) Jn 20,24-25 
23) Jn 20,26-29 
24) Jn 21,1.10-14 
25) Jn 21,15-17 
26) Apd 1,6-9 
27) Apd 1,12-14 
28) Apd 2,1-4  
29) Apd 2,5-8 
30) Apd 2,36-41 
31) Apd 2,42-47 
32) Apd 4,8-11  
33) 1 Kor 15,1-6 
34) Gal 5,22-26 
35) Kol 3,1-4 
36) Kol 3,12-13 
37) Kol 3,16-17 
38) 2 Tim 2,8-13 
39) 1 Pt 1,3-5 
40) 1 Pt 1,13-16 
 
Vprašanja (in odgovori) 

01) Kateri praznik je najpomembnejši za 
kristjane? 

Velika noč. 

02) Kako se računa datum, kdaj je velika noč? Prva nedelja po prvi pomladanski polni 
luni. 

03) Kaj praznujemo na veliko noč? Jezusovo vstajenje. 



04) Kaj pomeni "velikonočna osmina"? Osem dni po veliki noči praznujemo. 

05) Je velika noč vedno na isti datum? Ne. 

06) Do kdaj traja velikonočna osmina? Osem dni, do bele nedelje. 

07) Kdaj se konča velikonočni čas? Na binkošti. 

08) Koliko dni ima velikonočni čas? 50. 

09) Kristjani morajo najmanj enkrat na leto iti k 
spovedi. Kdaj?            

 

 

V velikonočnem času. 

10) Zakaj je velika noč največji praznik? Ker je Jezus od mrtvih vstal in nas 
odrešil. 

11) Zakaj obhajamo velikonočno osmino? Ker je velika noč tako pomemben 
praznik, da ga obhajamo cel teden. 

12) Kdo je razglasil drugo velikonočno nedeljo kot 
nedeljo božjega usmiljenja? 

Sv. papež Janez Pavel II.. 

13) Kdo je kot prvi srečal vstalega Jezusa? Žene. 

14) Komu je vstali Jezus rekel »Ne bojta se! 
Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v 
Galilejo; tam me bodo videli.« 

Marija Magdalena in druga Marija. 

15) Kje je Jezus umrl in od mrtvih vstal? V Jeruzalemu. 

16) Kaj so videle žene, ko so gledale v grob? Angela. 

17) Ali so Marija in apostoli vstalega Jezusa 
večkrat videli? 

Da. 

18) Kdaj se začne binkoštna devetdnevnica? 9 dni pred binkoštmi (na Gospodov 
vnebohod). 

19) Koliko dni po veliki noči je Gospodov 
vnebohod? 

40. 

20) Na kateri dan je Gospodov vnebohod? Na četrtek. 

21) Česa se spominjamo  na praznik 
Gospodovega vnebohoda? 

Da je Jezus šel v nebesa. 

22) Kateri praznik je deset dni po Gospodovem 
vnebohodu? 

Binkošti. 

23) Kaj so delali apostoli in učenci, potem ko je 
Jezus šel v nebesa? 

Bali so se, molili so, čakali na Svetega 
Duha. 



24) Kaj praznujemo na binkošti? Prihod Svetega Duha. 

25) Kako v nas deluje Sveti Duh? Sveti Duh nas posvečuje, nas vodi in je 
naš Pomočnik. 

26) Kdaj je bila Cerkev ustanovljena? Na binkošti, ko je Jezus poslal Svetega 
Duha. 

27) Kdaj je Jezus poslal Svetega Duha? Petdeset dni po svojem vstajenju, na 
binkoštni praznik. 

28) Na kateri zakrament nas spominja Sveti Duh? Birma. 

29) Koliko je sadov Svetega Duha? 12. 

30) Koliko je darov Svetega Duha? 7. 

31) Naštej darove Svetega Duha! Modrost, umnost, svet (nasvet), moč, 
vednost, pobožnost, strah božji. 

32) Kdo je Sveti Duh? Tretja oseba Svete Trojice. 

33) Kaj nam pomaga Sveti Duh? Da živimo iz vere kot Jezusovi prijatelji. 

34) Kdo je bilo zbrano v dvorani, ko je prišel Sveti 
Duh? 

Apostoli in Marija. 

35) Čemu nam pomaga dar umnosti? Da natančneje spoznamo pomen verskih 
resnic. 

36) Čemu nam pomaga dar sveta oz. nasveta. Da se v dvomnih in težkih stvareh 
odločamo za to, kar je po božji volji. 

37) Čemu nam pomaga dar strahu božjega? Da se iz spoštovanja do Boga ogibamo 
vsega, kar bi utegnilo biti Bogu neljubo. 

38) Čemu nam pomaga dar pobožnosti? Da vedno gojimo otroško vdanost do 
Boga. 

39) Čemu nam pomaga dar modrosti? Da spoznamo, občudujemo in ljubimo 
Boga in vse presojamo po tem 
spoznanju in tej ljubezni. 

40) Čemu nam pomaga dar moči? Da premagujemo težave, ki nas ovirajo 
na poti zveličanja. 

 

 


