


ШТА ЈЕ ТО ИКОНА?

На прошлом часу говорили смо о православном храму и 

његовим деловима. Не постоји православни храм нити дом 

православног хришћанина без икона у њему.

Икона је слика Бога, Богородице или светитеља пред којом се 

молимо. Као што кад гледамо кроз прозор јасно видимо шта 

се дешава напољу али ми нисмо још тамо, тако и ми 

гледајући икону видимо насмејане светитеље обасјане 

Божанском светлошћу који су у Царству Божијем.



ИКОНЕ НИСУ САМО УКРАС...

Иконе нису само украс 
наших храмова и домова 
већ место молитве и 
подсетник на молитву. 
Сваки пут кад угледамо 
наше иконе требали би 
да се помолимо бар 
кратко оном ко је на 
њима насликан. (Господе 
помилуј, Пресвета 
Богородице, спаси нас, 
Свети____, моли Бога за 
нас!)



ИЗ ИКОНА УЧИМО...

Давно је један светитељ 
рекао: “Што је књига за 
писмене, то је икона за 
неписмене.” У давна 
времена, они који су 
знали читати, они би кроз 
књигу научили нешто о 
празнику или светитељу. 
Они који су били 
неписмени, они су на 
основу иконе схватали 
шта се на тај дан догодило 
или какав је светитељ кога 
прослављају.”

Христос је разапет...

Богородица је родила 

Христа у пећини...

Живот светог Николе 

описан на малим 

иконицама око 

централне иконе

Свети Георгије је био витез 

који је победио зло 

приказано аждајом...



ДЕЛОВИ ИКОНЕ
У горњем делу иконе стоји 
име онога ко је насликан 
(Свети апостол и 
јеванђелист Лука).

Свака икона обавезно  
има ореол (круг око главе).

Свети Лука је поред тога 
што је био апостол и што је 
написао Јеванђеље био и 
први ИКОНОПИСАЦ (човек 
који слика иконе) па је зато 
приказан како слика икону 
Богородице са Христом.



ИКОНА НИЈЕ ИСТО ШТО И ФОТОГРАФИЈА

Фотографија Јустина 

Поповића

Уметничка слика 

Јустина Поповића

Икона светог Јустина 

Поповића



СВЕТИТЕЉИ НАС ЧУЈУ... (ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ)

Икона Богородице Млекопитатељнице из 

Хиландара, ови ланчићи и дукати окачени су 

код иконе као знак захвалности за чуда која су 

се догодила...

Појава МИРОТОЧЕЊА икона, из икона 

цури миришљаво уље...

И пчеле 

поштују 

иконе...



УЗ ИКОНУ ИДЕ...

КАНДИЛО – стоји испред иконе, у њега 

се сипа уље и поставља се фитиљ који 

гори све док има уља...

КАДИОНИЦА – са њом 

кадимо иконе и просторије у 

дому, у њу се ставља брикет 

(црни колутићи) и тамјан (оно 

што му даје мирис)



ДРАГА ДЕЧИЦЕ....

НАДАМ СЕ ДА ВАМ ЈЕ БИЛО КОРИСНО И 

ЗАНИМЉИВО....

НА СЛЕДЕЋЕМ ЧАСУ ЋЕМО ПОКУШАТИ ДА И ВИ 

БУДЕТЕ МАЛИ ИКОНОПИСЦИ...

ЉУБИМ ВАС!


