предмет: Верска настава
разред: осми
радна недеља, датум: 27-30.4.2020.
редни број часа: 31.
наст.јединица: Знаци присутва Царства Божијег у овом свету (чуда, мошти...)

________________________________________________________________
Поздрав мојим осмацима,

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:
Цео Христов живот био је испуњен Божјим чудима, знацима... Почевши од његовог
зачећа и појаве архангела Гаврила пред Дјевом Маријом, па до његовог Вазнесења на
небо, четрдесети дан од Васкрсења.
Сви светитељи били су обични смртни људи, али својим животом (а често и мученичком
смрћу због своје вере) ,,заслужили" су да од Бога буду одабрани у Царство светих.

Небројена су чуда у вези са местима живота и смрти, Христоса и светитеља, у вези са
иконама (зато се зову чудотворне), моштима (сачувана тела светитеља), предметима...
О знацима присутва Царства Божијег у овом свету (чуда, мошти...) написане су многе
књиге, снимљени играни и документарни филмови...
Многи владари, свештеници, учењаци, археолози, верници... кроз историју, трагали су за
оваквим знацима и чудима. Имамо читав серијал филмова о Индијани Џонс, филмове
Небеско краљевство, Тајна Торинског покрова (о платну, плаштаници у које је увијено
тело Христово када је скинуто са часног крста) ...

Списак филмова већ је објављен на почетној страници сајта школе под ВЕРОНАУКА:
https://osveljkodugosevic.edu.rs/za-ucenike-i-roditelje/nastava-na-daljinu/veronauka/
у седмици 30.3-3.4.2020. Verski-animirani-igrani-i-dokumentarni-filmovi-i-linkovi- .
Ако имате времена, одгледајте филм по жељи.
Препоручила бих вам филм Небеско краљевство, или руски филм Острво:
https://www.youtube.com/watch?v=EkMhNpkyP04
 И у овој седмици можете пратити часове на сајту https://veroucitelj.rs/
и ту изаберете осми разред.

 До следеће седмице, поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима па и нама. АМИН"

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ !
Поздрав од наставнице Данке

