предмет: Верска настава
разред: први
радна недеља, датум: 25-29.5.2020.
редни број часа: 35.
наст.јединица: Христос је узор свима

______________________________________________________________
Поздрав мојим првачићима,
 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 "

 Нову тему чућете кроз причу вероучитеља у тв часу Телевизије ХРАМ:
https://www.youtube.com/watch?v=DKswBxlpBYA

 Додатак:
https://veroucitelj.rs/2020/05/18/33-%d1%87%d0%b0%d1%81-18-22-5-1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

 Празник Вазнесење Господње, Спасовдан, Слава нашег града Београда
Идемо у сусрет великом празнику. Jедан је од десет празника посвећених Христу.
Вазнесење спада у покретне празнике (сваке године мења се датум празника, зависно од
датума Васкрса), и увек се слави у четвртак, четрдесет дана после Васкрса (који је увек у
недељу).

Трећи повезани празник је десет дана касније, после Вазнесења, у недељу, то је празник
Света Тројица–Силазак Светог Духа на апостоле–Педесетница.
недеља
1 дан +

1.седмица
+ 7 дана

2.седмица
+ 14 дана

3.седмица
+ 21 дана

4.седмица
+ 28 дана

5.седмица
+ 35 дана

Васкрс

В а с к р с

– 40 дана –

В а с к р с

6.седмица
четвртак
36дана+4дана(понедељак, уторак,
среда, четвртак)= 40 дана
петак+субота+недеља=3 дана

7.седмица недеља
1+7·7=50дана

Вазнесење, Спасовдан

Силазак Св.Духа,
Св.Тројица,
Педесетница

3+7=10дана

В а з н е с е њ е

– 50 дана –

Силазак Св.Духа

После васкрсења, Христос је боравио на земљи још 40 дана, јављајући се својим
ученицима, учећи их и учвршћујући им веру после свог распећа, смрти и васкрсења. Сам
чин Вазнесења збио се у близини Витаније, селу код Јерусалима. (То село смо помињали
када смо причали о догађају када је Христос васкрсао свог пријатеља Лазара из села
Витаније, Лазаерва субота.)
На дан вазнесења завршио се Христов боравак на земљи. Христос је тада рекао својим
ученицима да сачекају у Јерусалиму знак Божји и Духа Утешитеља, а тек онда да крену
на све стране света и крштавају људе ,,У име Оца и Сина и Светога Духа". Крштењем и
учењем спасавају се људске душе, зато се празник зове Спасовдан. Христос се пред
апостолима и окупљеним верницима, благосиљајући их, вазнео (узнео, подигао) на небо
и сео са десне стране Бога Оца. После тога се апостолима и онима који су пратили
Христа и апостоле учврстила вера, радост и храброст.
Десет дана касније, у Јерусалиму, спустио се Свети Дух на окупљене апостоле са
Пресветом Богородицом и дао им дар да говоре различитим језицима, како би могли да
иду међу разне народе и причају им о свему ономе што су видели и доживели с Христом.
То је трећи празник у низу, Педесетница.
Срећна вам Слава нашег града Београда, Вазнесење Исуса Христоса!

 Овде имате линк за цртани ,,Апостоли":
https://www.youtube.com/watch?v=IaWrVD9bAdY&t=1536s

 Поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима, па и нас не заборави. АМИН"

Поздрав од наставнице Данке
danka.veronauka.osvd@gmail.com

