
ЛИТУРГИЈА – МОЛИТВА ЗА СПАСЕЊЕ 

ЧОВЕКА И СВЕТА-обнављање 

 

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

Да нисмо у ванредном стању, вероватно би ове недеље заједно 

прошетали до наше Цркве или би се договорили да се у недељу 

окупимо на Светој Литургији, како би утврдили оно што смо о њој 

научили на претходним часовима. Будући да то сада тренутно не 

можемо, ја ћу испод написати текст о Литургији у којем ће 

недостајати поједине речи. Ваш задатак ће бити да попуните речи 

које недостају, а моја помоћ ће бити што ћу вам писати почетна 

слова и цртице за онолико слова колико још има у тој речи. 

Уживајте у раду и будите ми добри и здрави! 

 

 

У недељу смо ишли на Свету Л_ _ _ _ _ _ _ _. На Литургији увек 

учествују Б _ _, љ _ _ _ и п_ _ _ _ _ _. Ми се тада молимо за мир у 

свету, за спасење наших душа, за заједницу Цркве, за све 

православне хришћане, за сваки град, крај, за путнике, 

болеснике, патнике... Те молитве које изговара ђакон зову се      

ј_ _ _ _ _ _ _ _. Зато је Литургија оно што је Бог замислио 



стварајући с_ _ _, да се молимо једни за друге и да се једни о 

другима бринемо. 

Литургија тако преображава наш свет. Реч „п _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“ 

значи променити на боље, на најбоље. Свештеник на Литургији 

приноси Богу х_ _ _ и в_ _ _, који постају Т_ _ _ и К_ _ Христова. 

То је Свето Причешће којим се ми сједињујемо са Бoгом. 

 

Молитва "Богородице Дјево" (њу само прочитате, не 

преписујете). 


