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Olas krāsoja jau Senajā Ēģiptē un Ķīnā.
Sākotnēji tās krāsoja sarkanā krāsā, jo uzskatīja,
ka tā var pasargāties no burvestībām.
Persiešu nostāsti vēsta, ka visa pasaule
cēlusies no vienas milzīgas olas. Persieši savu
Jauno gadu svin 21.martā (gandrīz tad pat, kad
mēs Lieldienas). Šai dienā viņi viens otram
dāvina raibas un zeltainas olas, lai atgādinātu
seno teiksmu.
Francijā un Itālijā Lieldienu olas sagriež un
izkaisa pļavās un pa laukiem, lūdzot labu ražu.
Daudzās zemēs Lieldienās lec cauri ugunij,
lai attīrītos no visām kaitēm, sārņiem un
ļaunuma, kas pa gadu sakrājies.

Lieldieniņa gaiša nāca,
Sauli nesa azotē –
Nu tās zelta kamolītis
Pret vasaru ritināja!
Lieldienas ir par godu Jēzum –
Viņa
Augšāmcelšanās
svētki.
Lieldienas ir Baznīcas gada augstākais
punkts. Tās jau no seniem laikiem
tiek sauktas par svētku svētkiem.
Šodien, pēc tik daudziem gadu
tūkstošiem, Jēzus turpina dzīvot
savos mācekļos – kristiešos, kas
turpina liecināt par Labo Vēsti – Jēzus
ir Augšāmcēlies. Vai Kristus varēja
citādāk? Nē, jo tā bija viņa misija –
glābt visus cilvēkus. Tādēļ ir svarīgi,
lai mūsu ikdienas dzīvē būtu
klātesošs šis Augšāmcelšanās prieks.
Jaukas Lieldienas mūsu lasītājiem!
Skolas direktore M.Mickāne

Vācijā krāsotas olas paslēpj pagalmā un tad
ar bērniem dodas tās meklēt. Pēc senas
tradīcijas, visiem meklētājiem tiek stāstīts, ka
olas tur atstāj Lieldienu zaķis.
Krievijā Lieldienas dēvē par Pashu. Pēc
svētku dievkalpojuma visi dodas mājās un sēžas
pie galda, lai nogaršotu atdzimšanas ēdienu –
pashu. To gatavo vismaz divas dienas un
Lieldienu rītā nes līdzi uz baznīcu saņemt
svētību. Lieldienas bija visgarākie no visiem
svētkiem – šo notikumu agrāk svinēja septiņas
dienas.

Lieldienas skolēnu ģimenēs.
Apkopojot divu klašu skolēnu atbildes, secinām
1.

Kā jūsu ģimenē ir pieņemts sagaidīt un pavadīt
šos svētkus?

Mēs gatavojamies svētkiem jau no
Pūpolsvētdienas. Kārtojam māju, gatavojam
apsveikumus, ejam uz baznīcu, krāsojam olas,
gatavojam svētku mielastu. Rīkojam olu kaujas un
braucam uz laukiem šūpoties.
3.

Ar ko kopā jūsu ģimenē parasti tiek sagaidītas
un pavadītas Lieldienas ?

Lieldienas pavadām kopā ar vecākiem, brāļiem
māsām. Viesojamie pie vecvecākiem, radiem un
draugiem.
4.

1.

Vai Jūs svinat Kristus augšāmcelšanās
svētkus?

Vai jūsu ģimenēs tiek svinētas Lieldienas?
Jā, Lieldienas svinam.

2.

Kā skolotāja Lita Klepere svin Lieldienas.

Kādi ir ēdieni , kuri šajos svētkos ir uz jūsu
svētku galda?

Jā, svinu, tiem gatavojos jau no Pelnu dienas.
Gavēņa laikā vairāk atturos no gaļas ēdieniem,
konfektēm un citiem saldumiem. Katru gadu
vairāk lūdzos kādā nodomā.
2.

Kā Jūs sagaidāt un pavadāt šos svētkus?

Apmeklēju Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāli,
visvairāk patīk Lielās nedēļas dievkalpojumi.
Svētdienas rītā agri eju uz baznīcu, lai ietu
procesijā un piedalītos svinīgajā sv. Misē.
Lieldienu mielasta laikā apsveicam viens otru,
novēlam līksmus un Dieva žēlastībām
apgaismotus Kunga Augšāmcelšanās svētkus.
3. Ko Jūs darāt pirms Lieldienām?
Iepriekšējās dienās tiek uzkopta māja, krāsotas
olas, apmeklēti dievkalpojumi. Olu krāsošanai
izmantoju dabīgos materiālus: pavasara asnus,
pirmos ziedus, sīpolu čaulas, putraimus, u.t.t.

•

vārītas olas

•

dažādi salāti

•

gaļas un zivju ēdieni

•

krāsotas olas

•

pašcepta maize

•

gaļas salāti

•

dažādi saldumi

•

gaļa

•

tomāti, gurķi

•

pasha

•

dažādi augļi

4.

Kādi ir tie ēdieni, kuri šajos svētkos ir uz
Jūsu galda?

Avīzes „Gaisma” redkolēģija:
Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēnu pašpārvalde,
skolas sekretāre Dzintra Vogule

