предмет: Верска настава
разред: осми
радна недеља, датум: 16-20.3.2020. / 20.3.2020.
редни број часа: 23.
наст.јединица: Страдање Христово

____________________________________________________________________
Поздрав мојим осмацима,
 Час почиње молитвама:
,,Оче Наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје,
да буде воља Твоја и на земљи као на небу;
хлеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога." АМИН
,,Богородице Дјево,
радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом,
благословена си Ти међу женама и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших." АМИН
,,Анђеле Божији, чувару мој свети,
сачувај живот мој у страху Христа Бога,
утврди ум мој на правом путу,
учврсти душу моју у Божијој љубави,
да бих Тобом вођен,
добио од Христа Бога велику милост." АМИН

 Обновићемо претходно градиво:
Почео је Велики Васкршњи пост, као припрема за највећи хришћански празник Васкрс.
Пост је период од више дана/седмица када се посном исхраном и молитвом
припремамо за велики празник.
У години имамо 4 велика поста и празника (Божићни, Васкршњи, Апостолски,
Богородичин).
Васкршњи пост траје 7 седмица, тачније 48 дана. Пост увек почиње у понедељак, а
завршава се на Велику суботу. 49-ти дан је недеља – Васкрс.

1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 6. недеља 7. недеља
7 дана
14 дана
21 дан
28 дана
35 дана
42 дана
+ 6 дана =48 дана
+ВАСКРС у дан
недељу
Датум прославе Васкрса се рачуна сваке године и зависи од празника Пасхе.
Пасха се рачуна тако што:
-Mора да прође 21. март (пролећна равнодневница), па пун месец после тога, па после
пуног месеца, у дан суботу почиње јеврејска Пасха. То је у православном календару наш
празник Лазарева субота–Врбица. Пасха се слави 7 дана, до следеће суботе. У недељу је
Васкрс.
Укратко: 21. март – пун месец- од суботе до суботе је Пасха - па у недељу је Васкрс.
Васкрс најраније може да буде 4. априла, а најкасниј 8. маја.
 Настављамо даље:
Позивањем својих ученика да оставе све и крену са њим, Христос почиње свој пут
страдања. Кроз подучавање својих ученика и свих оних људи и деце, који су га пратили,
Христос прича о томе да Он није дошао да укине Стари завет нити веру праоца Аврама,
већ да је дошао да продуби и прошири учење, веру и пре свега љубав међу људима и
према Богу. Да подучи људе љубави и врлинама, да их позове и призове Богу, јер ,,време
је близу". Он својим чудима показује да је Син Божји који је дошао да спаси свет. А свет
се може спасити само кроз љубав и жртву из љубави. Бог воли свет и воли свог Сина,
због те љубави према свету, Бог допушта да Његов Син страда зарад спасења света. И
Христос пристаје на то страдање због љубави према Оцу и према свету.
Презентацију можете погледати на линку:
https://www.youtube.com/watch?v=0b0C2a_YiWY

 За крај часа молитва:
,,Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас по љубави Својој."

ХРИСТОС ВАСКРСЕ

Поздрав од наставнице Данке

