предмет: Верска настава
разред: шести
радна недеља, датум: 11-15.5.2020.
редни број часа: 32.
наст.јединица: Павле – апостол незнабожаца (,,Ловци људи")

Поздрав мојим шестацима,

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 и наставимо даље:
Позив да људи постану део Његовог Царства, односно, да Царство Божје постане
и Царство свих нас, чини једу од основних тема Христове проповеди. Прихватање
овог позива подразумева формирање једне нове породице сакупљене око Христа.
Та породица је Црква Новог завета. Васкрснувши из мртвих, Христос утемељује
Цркву и својим доласком међу апостоле који су се окупили у некој кући.
Присуство васкрслог Христа међу апостолима пресудно је утицало на формирање
Цркве као заједнице која је тамо где се група људи окупља у име Христово. Пре
свог вазнесења, Христос говори својим ученицима (апостолима) да они имају
задатак да уче људе о Богу и Царству небеском и да говоре о ономе што су

видели, да ,,лове" људе, не као ловци који оружјем доносе смрт, већ да својом
вером и љубављу лове људе за живот, вечни живот, за Царство небеско.
 Настављамо даље кроз причу вероучитеља у тв часу Телевизије ХРАМ :
https://www.youtube.com/watch?v=Cb-1tQSAafo
 Погледајте додатак кроз причу, текст и цртани филм:
https://veroucitelj.rs/2020/05/04/31-%d1%87%d0%b0%d1%81-4-8-5-6%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

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

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

