предмет: Верска настава
разред:други
радна недеља, датум: 6-10.4.2020. / 9.4.2020.
редни број часа: 25.
наст.јединица: Благовести-Врбица

______________________________________________________________________
Поздрав мојим другацима,
 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

 Поновићемо са претходних часова, тако што можете одгледати кратку причу коју
прича један вероучитељ:
https://www.youtube.com/watch?v=4I_bWVKhJeY&t=25s
И у наредном периоду можете пратити часове на сајту https://veroucitelj.rs/
и ту изаберете други разред

 Настављамо даље:
Празник Благосвести наша Црква прославља увек 7. априла.

О овом празнику смо причали пред празник Божић, рођење Христово. У анимираном
филму ,,Рођење Исусово" који смо гледали, прича о овом догађају налази се у делу 5:4011:00 минута.
Прича иде овако: Арханђео Господњи Гаврило јавио се Пресветој Деви Марији у њеном
родном граду Назарету, поздравивши је речима: ,,Радуј се, благодатна! Господ је с тобом,
благословена си ти међу женама! Родићеш сина и даћеш му име Исус."
Тако се и десило, тачно 9 месеци касније, Пресвета Богородица Марија родила је Сина
Божјег Исуса Христоса, 7. јануара када славимо Божић.

Настављамо даље о празницима у Великом посту, пред Васкрс. Почела је 6. седмица
поста која се зове Цветна, јер се завршава се са 2 велика празника:
- Лазарева субота-Врбица (када је Христос васкрсао свог умрлог пријатеља Лазара, а
деца и људи су славили ово чудо Христово, овај догађај машући Христу
гранчицама палми или врба, врбица),
- Цвети- недеља- Христов улазак у Јерусалим (Христос је стигао у Јерусалим на
прославу празника Пасхе и људи су Га поздрављали бацајући цвеће куда је он
пролазио на магарцу са својим ученицима).

 За крај часа молитва:
,,Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј нас по љубави својој."
ХРИСТОС ВАСКРСЕ
Поздрав од наставнице Данке

