
Верска настава 

Лекција 23 

Ученик да прочита 

Тодорова субота је прва субота Васкршњег поста па према томе покретан празник 

који спада уз Васкршњи циклус празновања. Дан је посвећен Св. великомученику Теодору 

Тирону, кога Црква слави 17. фебруара, а у Теодорову суботу успомену на његово 

јављање Епископу Евдоксију, прве суботе прве недеље поста. 

Ученик да одгледа  

https://www.youtube.com/watch?v=yuRJ5qOhl0A 

 

 

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 TvHram. 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=yuRJ5qOhl0A


Верска настава 

Лекција 23 

Ученик да прочита: како се пости Велики пост 

 

У понедељак 2. марта је почео Васкршњи пост, најдужи од четири велика поста у 

православљу, а који се још зове и Часни пост. 

Траје тачно 48 дана, и важи за најстрожији пост у години, јер се претежно пости на води, 

изузев викенда, осим када је реч о Великој суботи, дану који претходи Васкрсу. 

Свети оци упозоравају да пост није само одрицање од хране, већ је најважније радити на 

уздржавању од лоших мисли и дела, којим ћете успети да победите телесне страсти 

духовном снагом. 

Васкршњи пост дели се на седам недеља, од којих свака има своје име и правила поста. 

Опширније у видео линку 

Ученик да одгледа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkvz2djH6UA 

 

 

 

 

 

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 TvHram. 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 Празникаали и било која друга емисија истог тв канала, како за ученике 

било кога узраста тако и за одрасле. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkvz2djH6UA


Верска настава 

Лекција 23 

Ученик да одгледа 

Не преписивати 

Зашто је пост важан? 

Пост је неопходан у животу сваког православног хришћанина. Бог је човеку дао 

заповест да живи врлинским животом, што превасходно подразумева да непрестано 

напредујемо у сазнавању и откривању истина наше вере, да се учесталије молимо и 

настојимо да духовно и побожно живимо. Неопходна лествица у овом успињању јесте 

пост. Стога је Свемудри и Свезнајући Господ, дао још у Старом Завету нашим 

прародитељима, првим људима на земљи Адаму и Еви, заповест о посту. Син Божији, 

Господ наш Исус Христос својим личним примером потврдио је пост као начин живота 

који нас приближава Богу. Један светогорски монах пишући о важности поста, оставља 

нам следећу своју мисао: ,,Почнимо, дакле, од малих трудова да би могли стићи до 

великих. Стварно је мудар онај који пази на ситнице, јер ће касније моћи да се бави и 

великим стварима.  

 

 

 

 

 

 

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 TvHram. 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. 

 

 


