
Како се понашати у 

цркви?

Вјероучитељ: јереј Ненад Ђурић

ОШ “Вук Караџић” Ситнеши



О храму

•Храм је освећена грађевина посебног стила и 

облика у коме се врши богослужење.

•У храму се врши Света Литургија у којој се вјерници 

причешћују Тијелом и Крвљу Христовом.

•Током времена сусрећемо се са разним називима за 

храм као што су:

1.Дом Божији

2.Дом молитве

3.Кућа Господња

•Православни храм се гради у облику 

Нојеве лађе или у облику крста.

•Православни храм је окренут према 

истоку,а у њега се улази са запада.
•ХРАМ ЈЕ НАЈСВЕТИЈЕ МЈЕСТО НА ЗЕМЉИ У 

КОМЕ СЕ ОКУПЉАЈУ ВЈЕРНИЦИ,ЧЛАНОВИ 

ХРИСТОВЕ ЦРКВЕ НА МОЛИТВУ.

•Члан Христове Цркве постаје се 

крштењем.

•Свето богослужење је по ријечима Светог Јована 

Кронштатског:

“Узајамно служење Бога људима и људи Богу...слатки 

разговор човјека са Богом.”

•Храм и богослужење су неисцрпно врело 

благодати Божје.



Побожна размишљања

•Када пођеш у храм,мисли да у Дом Божији идеш,гдје са 

страхом и радошћу треба стајати исто онако као што би на 

небу стајао пред небеским Царем.

•И црквене пјесме нас на ово упућују кад кажу:

”Кад у храму стојиш,мисли да на небу стојиш”.

•Увијек имај на уму оне Христове ријечи:

”Благо онима који слушају ријеч Божију и држе је”.

ЛК 11,28.



Како улазимо у храм Божији?

•Улазећи у свети храм прекртимо се побожно уз благи наклон и идући 

тихо и нечујно ка цјеливајућој икони,станемо испред ње,прекрстимо 

се,затим направима 2 поклона,цијеливамо икону и још 1 се поклонимо 

изговарјући ријечи:

“Боже,милостиви буди мени грешноме (грешној) и помилуј ме”.

•Затим се поклонима присутнима десно и лијево и станемо на 

одговарајућу страну храма.



Понашање на богослужењу
•Уласком у свети храм и заузимањем свога 

мјеста,удубимо се у смисао молитве и пјесама које 

се произносе.

•Стојећи у храму не треба се освртати ни на једну 

страну,чувати се као живе ватре смијеха и разговора 

и не гледати како ко стоји и како се моли.

•Док траје богослужење,не треба се шетати по 

храму,већ побожно пратити службу.

•Уколико неко из одређених разлога не може стајати 

цијелу службу,може у одређеним моментима 

богослужења и сјести.

•Обавезно треба стајати приклоњене главе:

1.За вријеме читања Светог Јеванђеља

2.У току малог и великог входа

3.На ријечи “Главе своје Господу 

приклоните”,”Мир свима” и за вријеме кађења.

•За вријеме молитве ноге су 

састављене,а руке се спусте 

низ тијело,нипошто се не 

стављају иза леђа или у џепове.

•Молитве се узговарају у себи,а 

ако неко зна да пјева,он пјева 

тихо и полако да не би ометао 

појце.

•Када се у молитви помињу 

имена-Оца,Сина и Светога 

Духа,тада се треба прекрстити.



Нафора

•Нафора је освећени хљеб 

који се вјерницима дијели на 

крају Свете Литургије.

•Приликом узимања нафоре 

бјерник прилази 

свештенику,прекрсти се и на 

длан десне руке узима 

нафору,те полако излази из 

храма.

Свијеће

•Свијеће се пале прије или послије 

бофослужења,да се годањем кроз храм не би 

ометала служба и пажња вјерника.

•Свијеће се пале за здравље живих и покој душа 

умрлих.

•Свијеће се купују у храму јер су те свијеће 

освећене,а и на тај начин се помаже храм.

•Одијевање мора бити пристојно када се иде у 

храм (свечано,чисто,скромно).

•Приликом изласка из храма,изађе се на врата 

храма,тихо и нечујно,поново се окрене према 

укутрашњости храма и смјено се прекрстити и 

поклони.



ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ!


