
Верска настава 

Лекција 25  

Ученик да одгледа 

https://www.youtube.com/watch?v=tL0FSa9i5WE 

Празник Благовести. Ученик да разуме зашто се благовести славе усред Великога Поста.  

Празник Благовести нам говори о благим или радосним вестима које је донео архангел 

Гаврило Богородици Марији када је рекао да ће родити Сина, Спаситеља целога света и 

целокупне творевине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такође се препоручују и остале емисије на Телевизији Храм за ученике Верске наставе.  

Напомена (не преписивати): 

https://www.youtube.com/watch?v=tL0FSa9i5WE
Boris
Sticky Note
Лекција број 26



Ради лакшег праћења и учења о основама православне вере препоручује се ученику да и у 

будуће прати када стигне тв канал Телевизија Храм, на кабловској, а постоји и апликација 

за мобилне телефоне под називом Tv Hram. Постоји и youtube канал под називом 

Телевизија Храм, где се могу гледати снимци емисија поменуте телевизије. Нарочито се 

препоручују емисије: Веронаука у кући, Вероучитељ, Календар светих, али и било која 

друга емисија истог тв канала, како за ученике било кога узраста тако и за одрасле. 

 



Верска настава 

Лекција 26 

Ученик да одгледа: 

https://www.youtube.com/watch?v=dLExIMVBCh0 

 

Ученик да одгледа видео о четвртој недељи Великог поста, посвећеној Јовану 

лествичнику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такође се препоручују и остале емисије на Телевизији Храм за ученике Верске наставе.  

Напомена (не преписивати): 

Ради лакшег праћења и учења о основама православне вере препоручује се ученику да и у 

будуће прати када стигне тв канал Телевизија Храм, на кабловској, а постоји и апликација 

за мобилне телефоне под називом Tv Hram. Постоји и youtube канал под називом 

Телевизија Храм, где се могу гледати снимци емисија поменуте телевизије. Нарочито се 

препоручују емисије: Веронаука у кући, Вероучитељ, Календар светих, Тајна Празника 

али и било која друга емисија истог тв канала, како за ученике било кога узраста тако и за 

одрасле. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLExIMVBCh0


Верска настава 

Лекција 26 

Ученик да одгледа  

Четврта недеља Великог поста је посвећена Светоме Јовану Лествичнику.    

https://www.youtube.com/watch?v=MtVXV4Sks98 

Јован Лествичник је био писац знамените „Лествице“ дошао је од некуд на Синајску 

Гору као шеснаестогодишњи дечак и ту остао, најпре као послушник, по том као отшелник 

и најзад као Синајски игуман до своје 83 године, око 608год. Његов 

животописац, монах Данил, каже за њега: узнесе се телом на Гору Синајску а духом на Гору 

Небесну.  

Код свога духовног оца, Мартирија, проведе у послушању 19 година. Анастасије 

Синајски, видевши једном младога Јована прорече о њему, да ће бити игуман Синајски. По 

смрти свога духовника Јован се повуче у једну пештеру где у подвизима проживе 20 година. 

 

 

 

 

 

 

Такође се препоручују емисије на Телевизији Храм за ученике Верске наставе.  

Напомена (не преписивати): 

Ради лакшег праћења и учења о основама православне вере препоручује се ученику да и у 

будуће прати када стигне тв канал Телевизија Храм, на кабловској, а постоји и апликација 

за мобилне телефоне под називом Tv Hram. Постоји и youtube канал под називом 

Телевизија Храм, где се могу гледати снимци емисија поменуте телевизије. Нарочито се 

препоручују емисије: Веронаука у кући, Вероучитељ, Календар светих, али и било која 

друга емисија истог тв канала, како за ученике било кога узраста тако и за одрасле. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtVXV4Sks98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/608
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8

