
Литургија – преображај света 

 

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! 

За овај час тема нам је Света Литургија. На који начин Литургија 

преображава свет? Реч „преобразити“ значи променити, променити 

на боље. Због чега Литургија мења наш свет на боље, тј. на 

најбоље? 

1. Када одемо на Литургију и када посматрамо народ Божији, да 

ли је важно ко је богат, а ко сиромашан? Ко је здрав, а ко 

болестан? Ко се чиме бави, ко је доктор, а ко пекар? Није! Сви 

људи се на Литургији једним речима, једним молитвама и 

једним срцем моле Богу. То је заједница људи која се Богу у 

љубави моли, баш онако како Бог то жели од нас. 

2. На Литургији се Богу молимо да наши дарови хлеб и вино 

постану Тело и Крв Христова. Свето Причешће које узимамо 

на крају Литургије представља самог Господа који нам се даје 

и ми га примамо у себе, у своју душу, у своје срце. Заједница 

Бога и човека тако постаје јасна. Човек се сједињује са Богом. 

3. На Литургији се Богу молимо за здравље свих људи, за мир у 

свету, за плодове земаљске да их довољно буде, за чист 

ваздух, за оне који су умрли... Не кажемо дај здравља само 

мени и мојој породици већ свим људима. Свака молитва на 

Литургији је у 1. лицу множине (дај НАМ, опрости НАМ, 

помолимо се...). 

 

Напишите у својој школској свесци за веронауку „Литургија 

–преображај света“, па онда: 

 

-„Преобразити“ значи променити на боље. Литургија 

преображава свет на најбољи начин. 

-На Литургији се губе разлике међу људима, сви се моле Богу 

једним речима, једним молитвама, једним срцем. 



-Кроз Свето Причешће, човек се на Литургији сједињује са 

Богом. 

-Свака молитва на Литургији је у првом лицу множине, сви се 

моле за све. 

 

Молитва „Богородице Дјево“. 

 


