
Света Литургија 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Тема за овај час нам је Света Литургија. 

• Света Литургија је најважније богослужење у Православној 

Цркви. Прву Литургију служио је Христос са својим 

ученицима, апостолима, на Тајној Вечери, на Велики 

Четвртак. Тада је установио Свету тајну причешћа и рекао 

речи: „Узмите, једите, ово је Тело моје које се за вас ломи на 

отпуштање грехова“ и „Пијте из ње сви, ово је крв моја 

Новога Завета, која се за вас и за многе пролива на отпуштање 

грехова.“ Ове речи се од тада, до данас, скоро 2000 година, без 

изузетка понављају на свакој Светој Литургији. 

• Литургија у преводу значи „заједничко дело“, заједничко дело 

народа Божијег. Постоји правило да се Литургија не може 

служити уколико не постоји бар два или три присутна човека 

јер је Христос рекао „где су двојица или тројица“ сабрани у 

име моје, онде сам и ја међу њима“. Присуство Литургијама 

некада је било обавезно за све хришћане. Сматрало се да ко 

пропусти три Литургије за редом без оправданог ралога, не 

сматра се више чланом Цркве јер је сам себе одлучио. Чим на 

Литургију није ишао, значи да му до Цркве није стало.  

• Други назив за Литургију је ЕВХАРИСТИЈА. Она потиче од 

речи евхаристо, што значи захвалити. Литургија је наша 

захвалност Богу за све што нам је пружио. На њој поред наше 

молитве, приносимо хлеб и вино као плодове овог света који 

нам је Бог оставио да о њему бринемо и да га сачувамо. 

• Литургија се служи суботом, недељом и празницима са 

почетком у 8,30 часова у нашим, лозничким храмовима. 
За додатни материјал препоручујем вам да погледате видео 

запис телевизије Храм о Тумачењу Свете Литургије. Линк је 
https://www.youtube.com/watch?v=gpntEpCqcD0 

https://www.youtube.com/watch?v=gpntEpCqcD0


Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  

Молитва „Богородице Дјево“. 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 

 


