предмет: Верска настава
разред: седми
радна недеља, датум: 27-30.4.2020.
редни број часа: 30.
наст.јединица: Крсна слава и обичаји

____________________________________________________________________
Поздрав мојим седмацима,

ХРИСТОС


ВАСКРСЕ !

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"
 Да се подсетимо:
Сви хришћани (православни, римокатолици и протестанти) славе празнике у вези са
старозаветним библијским личностима и догађајима, као и догађаје из Христовог
живота: Божић, Богојављење, Тајна вечера, Васкрсење, Вазнесење... Обичаји, ритуали и
празнична обележја се разликују и у оквиру једне конфесије, нпр. православља. На
различите начине ове велике Христове празнике прослављају, рецимо, Руска православна
црква, Грчка православна црква или Српска православна црква.
Свака од ових православних цркава унела је у хришћанске празнике своје прастаре
обичаје, веровања, ритале, национална обележја, део своје традиције, етно-дух...

Тако ми имамо остатке старословенске паганске религије у прослави Бадњег дана кроз
дрво бадњак и сл.
Крсна слава је, такође, карактеристична само за Србе. Примањем православља од
времена Светог Саве, крштавањем целих породица, Срби узимају једног светитеља као
свог породичног заштитника и тај обичај је Крсна слава.
Најзаступљеније славе код Срба: Свети Николај архиепископ Мириклијски Чудотворац
6/19. децембар, Сабор Светог Архангела Михаила 8/21. новембар, Свети Јован Крститељ
Претеча 7/20. јануар, Свети великомученик Георгије/Ђорђе 23.април/6. мај.
Свети Георгије рођен је око 280. године у Кападокији, данашња Турска. Живео је у
тадашњој Палестини, Ханан, Света земља, данас Израел. Имао је висок војни чин у
војсци римског цара Диоклецијана, цар није знао да је Георгије хришћанин. За време
великог Диоклецијановог прогона хришћана мученички је страдао Георгије, 303. године.
Канонизован је у светитеља крајем 5. века. Преко крсташа, култ Светог Георгија пренет
је у Енглеску и постао је заштитник Енглеске. Зато је црвени крст Светог Георгија на
белој подлози стављен на грб и заставу Енглеске. Узет је и као заштитник покрајине
Каталоније у Шпанији (грб), такође и на грб града Москве, Русија, итд. Заштитник је
коњице, витезова, крсташа...

Гроб Светог Георгија у граду Лиду, Израел.
 И у овој седмици можете пратити часове на сајту https://veroucitelj.rs/
и ту изаберете седми разред.
 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима па и нама. АМИН"

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ !
Поздрав од наставнице Данке

