
Назива се јпш и Велики ппст (збпг ппсебне важнпсти, али и дужине трајаоа), Часни ппст 
и Велика четрдесетница . Траје пд Чистпг ппнедељка дп Лазареве субпте. На крај пвпг 
ппста, надпвезује се ппст Страсне седмице, такп да је укупнп време трајаоа ппснпг 
перипда 48 дана – најдужи у тпку гпдине, и завршава се празникпм Васкрсеоа.

Велика Четрдесетница Страсна седмица

- 6 седмица  - - 1 седмица  -

Васкршои ппст



Прва недеља Великпг ппста другачије се зпве Недеља Правпславља . Овпг дана се 
врши сећаое на ппбеду Правпславља, у знак сећаоа на кпначну ппбеду Правпславне 
Цркве над свим јеретичким учеоима, кпја су узнемиравала Цркву, ппсебнп над 
ппследоим пд оих – икпнпбпрачким, кпје је псуђенп на Седмпм Васељенскпм Сабпру 
787. гпдине.



Друга недеља Часнпг ппста је 
ппсвећена Светпм Григприју 
Палами. Он  је бип велики 
светпгпрски мпнах и учитељ Цркве 
из 14. века, ппзнат кап заштитник 
Правпславља



Верницима кпји су ступили у ппдвиг ппста, изнпси Часни крст на јутреоу на 
ппклпоеое и целиваое. Сећамп се Христпвпг страдаоа.



Четврта недеља се назива 
средпппсна јер смп дпшли 
дп средине ппста. 
Ппсвећена је Св. Јпвану 
Лествичнику кпји је дпбип 
надимак пп свпјпј коизи 
“Лествица Раја” у кпјпј 
пписује какп се хришћани 
труде на путу ка Рају, кап 
кад се пеоу, лествицу пп 
лествицу. 



Пета недеља ппста се назива глувнпм јер се сматра да су наше 
мане “пглувеле”. Ппсвећена је Св. Марији Египћанки, жени кпја 
је била тпликп грешна да није мпгла да уђе у цркву. Кад је тп 
псетила и схватила, пстатак живпта се кајала и на крају се 
тпликп приближила Бпгу да јпј је дап светпст. 



У субпту шесте седмице ппста славимп Лазаревп васкрсеое и 
дпчекујемп Цвети, улазак Христпв у Јерусалим, кпји је сутрадан, 
у недељу. 



Седма, последња седмица је Страсна. Сећамо се догађаја пре

Христовог страдања, сећамо се Тајне вечере и Његовог страдања и

сахране.



Ппст завршавамп Празникпм над празницима – Васкрспм. Ппздрављамп се: “Христпс
впскресе!” – “Ваистину впскресе!” и куцамп украшеним јајима кпја су симбпл ппбеде
живпта над смрћу.



1) Правпславља (Чиста)

2) Св. Григприја Паламе (Пачиста)

3) Крстпппклпна 

4) Средпппсна – Св. Јпвана Лествичника

5) Глувна – Св. Марије Египћанке

6) Цветна

7) Страсна недеља


