
Православни храм

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 православни храм. Присетите се да смо 
рекли да реч „црква“ има два значења: 1. Црква као заједница и 2. 
црква као храм. Сви смо толико пута били у храму, али нисмо 
сигурни како се зову  засебне просторије у оквиру храма. Покушаћу 
да вам на основу ове слике појасним како се зове који део и шта се 
у том делу цркве обавља. 

1.ПРИПРАТА 
(улазни део у 
цркву, ту купујемо 
свеће, иконе...)

2. БРОД ЦРКВЕ (место где 
стојимо на Литургији, жене на 
левој, мушкарци на десној 
страни)

3. ПЕВНИЦЕ (место где 
пева хор или свештеници

4. ИКОНОСТАС (зид од икона 
који дели олтар од брода Цркве

5. ОЛТАР (део цркве где 
стоје ђакони, свештеници и 
владике)



Делови храма:
1. ПРИПРАТА – улазни део у цркву, предворје, обично се ту 
продају свеће и црквени предмети.
2. БРОД ЦРКВЕ – део цркве где стојимо на служби, зове се тако по 
узору на Нојев брод (барку) где су се спасли Ноје, његова породица 
и све животиње од великог потопа. Тако се и ми у Цркви 
спашавамо од сваког зла. Жене стоје са леве, а мушкарци са десне 
стране.
3. ПЕВНИЦЕ – део храма где стоје свештеници или хор кад певају 
на службама.
4. ИКОНОСТАС – зид од икона који дели брод цркве од олтара 
цркве, тј. део где ми стојимо од дела где стоје ђакони, свештеници 
и владике.
5. ОЛТАР – део храма где стоје ђакони, свештеници и владике и где 
се припрема Свето Причешће за нас.

ЗАДАТАК: Препишите делове храма у своју свеску, а ко има 
могућност, може да одштампа слику и да залепи у свеску.

Молитва „Богородице Дјево“


