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Наставна јединица:Научили смо у четвртом разреду - систематизација
Молитва на почетку:
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје;
да буде воља твоја,
и на земљи као на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас,
и опрости нам дугове наше,
као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.
У четвртом разреду после 12 година учења Веронауке – Верске наставе,
рекапитулирало се сво знање до сада. У првом делу смо тумачили најважније делове
Свете Литургије. У другом однос Хришћанске историје и есхатологије (Царства
небеског). У трећем Хришћанство у савременом свету. Нагли развој науке и технике и
проблеми биоетике. Проблеми морала, личног, породичног и друштвеног. Изазови
потрошачког друштва, деликвенције и вршњачко насиље. За исправан живот морамо
имати исправну веру. Не треба да будемо верски фанатици већ ревнитељи Православне
вере. Као верници СПЦ ове године за време Великог поста смо имали пандемију
Корона веруса. То је био велики изазов за нас Православне хришћане, па смо морали да
слушамо савете Црквених старешина да се суздржавамо од одласка у цркву. Драги
четвртаци – матуранти желим вам да и даље будете побожни и црквени као до сада. Да
своју побожност развијате цео свој живот. Да не намећете своју веру никоме и да од
своје вере не одступате као што нису ни ваши преци. Надам се да смо наставници
Мирко Лука и ја оставили трага у вашим срцима и да ће те се предавања и савета
сећати у животу. Желим вам да ако се одлучите за студирање упишете оно што волите.
А ако се определите за занат који имате у рукама, да га вршите најбоље и најпоштеније
што можете.
Поздрав наставник Србислав Луковић
Молитва на крају часа:
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом;
благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших.АМИН
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