
 

Vastausbingo – Kirkkovuosi 

1. Tulosta ja kopioi toisella sivulla oleva ruudukko oppilaille. 

2. Tulosta itsellesi tämä sivu, jossa on ohjeet ja kysymykset. 

3. Oppilaat täyttävät omat ruudukot. 

4. Opettaja lukee mielivaltaisessa järjestyksessä kysymyksiä ja vain jos oppilas tietää varmaksi 

vastauksen, hän rastittaa sen omasta bingoruudukostaan. Vaihtoehtoisesti voidaan jokaisen 

kysymyksen jälkeen käydä yhdessä oikea vastaus läpi. 

 

1. Mihin vuodenaikaan kirkkovuosi alkaa? – Syksy 

2. Minkä niminen paasto valmistaa meitä pääsiäiseen? – Suuri paasto 

3. Kuinka monta viikkoa elokuussa oleva Neitsyt Marian paasto kestää? – Kaksi 

4. Mistä aikuiset luopuvat paaston aikana? – Liha, kananmunat ja maitotuotteet 

5. Kuinka monta suurta juhlaa kirkkovuoteen pääsiäisen lisäksi kuuluu? – Kaksitoista 

6. Mitä tarkoittavat pääsiäismuniin maalattavat kirjaimet XB? – Kristus nousi kuolleista 

7. Mitä vastataan tervehdykseen ”Kristus nousi kuolleista!”? – Totisesti nousi! 

8. Mistä pyhien ihmisten muistopäivät löytyvät? – Ortodoksisesta kirkkokalenterista 

9. Kenen kuolemaa muistellaan juhannuksen aikoihin? – Johannes Kastaja 

10. Mikä jumalanpalvelus aloittaa kirkollisen vuorokauden? – Ehtoopalvelus 

11. Lauantai-illan jumalanpalveluksesta käytetty nimitys? – Vigilia 

12. Jumalanpalvelus, jossa jaetaan ehtoollista? – Liturgia 

13. Milloin ortodoksi viettää nimipäivää? – Suojeluspyhän muistopäivä 

14. Mitä paastoaminen tarkoittaa?  - Juhlaan valmistautuminen 

15. Mikä paasto edeltää Kristuksen syntymän juhlaa? – Joulupaasto 

16. Kuinka pitkään joulupaasto kestää? – 40 päivää 

17. Kristuksen kasteen juhlasta käytetty toinen nimi? – Teofania 

18. Minä päivänä muistellaan Kristuksen ratsastamista Jerusalemiin? – Palmusunnuntai 

19. Mitkä ovat aina paastopäiviä? – Keskiviikko ja perjantai 

20. Millä nimellä kutsutaan suurien juhlien lisäksi juhlittavia hieman pienempiä juhlia? – Keskiarvoinen juhla 

21. Kuinka monta päivää pääsiäisestä helluntaita vietetään? – 50 päivää 

22. Kuinka monta palvelusta kuuluu vuorokauden jumalanpalveluksiin? – Yhdeksän 

23. Millä nimellä kutsutaan liturgian ensimmäistä osaa? – Proskomidi 

24. Ketkä voivat osallistua ehtoolliselle ortodoksisessa kirkossa? – Ortodoksisen kirkon jäsen 

25. Millä tutummalla nimellä tunnetaan kalkki? - Ehtoollismalja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vastausbingo 

Aseta seuraavat vastaukset alla oleviin laatikoihin haluamaasi järjestykseen. Kun vastaus sanotaan, rastita tämä 

laatikko. Kun saat rastitettua viisi laatikko pystyyn, vaakaan tai vinoittain, huuda BINGO! Vastaukset on aina 

perusmuodossa. 

 

Syksy   Suuri paasto  Liha, kananmunat ja maitotuotteet Kaksi 

 Keskiarvoinen juhla 50 päivää          Palmusunnuntai 

Ortodoksinen kirkkokalenteri             Johannes Kastaja Ehtoopalvelus  Vigilia 

                     Kaksitoista Kristus nousi kuolleista Yhdeksän                                  Liturgia 

Totisesti nousi!          Suojeluspyhän muistopäivä  Juhlaan valmistautuminen 

                         Joulupaasto         40 päivää                          Teofania                Keskiviikko ja perjantai                 

Proskomidi  Ortodoksisen kirkon jäsen        Ehtoollismalja 

 

 

     

     

     

     

     

 


