предмет: Верска настава
разред: други
радна недеља, датум: 1-5.6.2020.
редни број часа: 34.
наст.јединица: О Царству Божјем

_____________________________________________________
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"
 Наставак претходне теме иде кроз причу вероучитеља у тв часу Телевизије ХРАМ
и додатак:
https://veroucitelj.rs/2020/05/25/34-%d1%87%d0%b0%d1%81-25-29-5-2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%b4/

 Празник Света Тројица–Силазак Светог Духа на апостоле–Педесетница
Идемо у сусрет великом празнику. Jедан је од десет празника посвећених Христу. Спада
у покретне празнике (сваке године мења се датум празника, зависно од датума Васкрса),
и увек се слави у недељу, педесет дана после Васкрса, десет дана после Вазнесења.

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

Ово је празник наде за све вернике. Благодат Духа светога сишла је на апостоле, а преко
њих и на све нас. Они су нас научили и показали нам пут којим треба да идемо, а на нама
је да ли ћемо тај пут следити.

На овај празник храмови су испуњени покошеном травом која се освештава и од које
верници плету венчиће које носе својим домовима и стављају их поред славске иконе.

 Поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима, па и нас не заборави. АМИН"
Поздрав од наставнице Данке
danka.veronauka.osvd@gmail.com

