
Црква је икона Царства Божијег-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! 

Данас обнављамо наше знање о важности одласка у Цркву јер она 

јесте икона Царства Божијег. Нема бољег начина да нешто научимо 

од песме. Пронашла сам вам песму Лидије Поповић „Тражи начин, 

а не изговор“. Прочитајте и размислите да ли су наши изговори за 

неодлажење у Цркву оправдани или не. 

 

 

ТРАЖИ НАЧИН, А НЕ 

ИЗГОВОР 

 

 

1. Поред Цркве пролазио Јова, 

Зазвонило звоно испод крова, 

К`о да га је у цркву позвало: 

Што не уђеш да се молиш мало? 

Поче Јова разлоге да ниже 

Што не може бити Богу ближе, 

(За то време, то примети неко, 

Десет пута „Оче наш“ би рек`о). 

 

2. Кажу: „Треба молити се Богу“. 

Извините, ал` ја то не могу. 

Кад сат звони још подоста жмурим, 

После наврат-нанос негде журим. 

Преко дана – ко ће да се сети, 

Кад се само тамо-вамо лети. 

Увече се на ТВ-у пева... 

Пред спавање страшно ми се зева. 

Уморан сам од брига и рада 

Па у кревет падам као клада. 



3. Глас се зачу, изгледа од горе: 

Тражи начин, а не изговоре! 

Молитва је за душу дисање –  

Зар постоји прече занимање? 

Нисмо чули, нити игде пише: 

„Неко нема времена да дише!“ 

Душа – главни део је човека, 

Тело гојиш, она гладна чека 

Да је средиш и грехе умијеш 

Може бити и ране превијеш. 

Царица је душа, тело слуга, 

Нема смисла да ти буде друга. 

 

4. Крени одмах, сада, овог трена 

Било да си човек, дете, жена. 

Прекрсти се, нек` ти Бог помаже, 

Слушај све што свештеник каже. 

 

5. Па ће очи да ти се отворе  

И видећеш оно што је горе. 

Та се срећа не да описати 

Оном који неће сам пробати.

 

ЗАДАТАК: Прочитајте песму и обећајте Богу и себи да ћете бити 

мало вреднији и одговорнији по питању одласка у Цркву и на Свету 

Литургију јер нам је она на здравље и на спасење. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите добри и здрави! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица! 


