предмет: Верска настава
разред: седми
радна недеља, датум: 1-5.6.2020.
редни број часа: 36.
наст.јединица: Свети Немањићи - Св. Сава

___________________________________________________________
Поздрав мојим седмацима,


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"

 Прошлог часа смо учили о словенској браћи и светитељима. Њихов значај и утицај
био је велики и у породици Немањића, и на Св. Саву. Наставља се прича кроз час
вероучитеља у тв часу Телевизије ХРАМ и додатак:
https://veroucitelj.rs/2020/05/26/34-%d1%87%d0%b0%d1%81-25-29-5-7%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.

После Христовог вазнесења ученици су остали у Јерусалиму и у једној соби на Сиону
често су се окупљали и заједно се молили Богу очекујући с нестрпљењем обећанога
Утешитеља, Духа Светога, који од Оца исходи. Место Јуде Искариотског међу
дванаесторицом, коцком је било попуњено Матијом. На Педесетницу сви су били
заједно, кад хука испуни сву кућу и показаше се огњени језици који се спустише на
сваког од апостола. Изашавши на кров од куће, проговорили су и проповедали
окупљеном народу језицима које до тада нису знали, тако да су их сви окупљени, и

Јевреји и странци, разумели. Три хиљаде људи на овај дан поверовало је проповеди
апостола и крстило се. Овај дан се сматра даном рођења Цркве Христове.
Како су на празник Педесетнице Јевреји, значи и апостоли, у ону Педесетницу,
украшавали своје куће грањем, цвећем и травом подсећајући се на време кад су после
ропства лутали са Мојсијем по пустињи и живели у колибама од грања и лишћа, и данас
се на празник Силаска Светог Духа на апостоле православне цркве испуњавају травом и
цвећем од кога се плету венчићи.
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.

 http://www.spc.rs/sr/pedesetnica
 Поздрав, и молитва за крај:
,,Помози, Боже, свима, па и нас не заборави. АМИН"
Поздрав од наставнице Данке
danka.veronauka.osvd@gmail.com

