
СЛАВА У МОЈОЈ ПОРОДИЦИ

   Крсна слава  је прослава светитеља или 
анђела који чува све чланове једне 
породице.На тај начин се захваљујемо 
нашем заштитнику за све молитве које 
упућује Богу  за нас и наш дом.Он је био уз 
наше претке,ту је у садашњем тренутку, а 
такође ће пратити и наше потомке.

       Шта нам је потребно за славу? 

Славска икона   је освештана у храму  и  
налази  се на источном зиду просторије у 
којој славимо.  



Славски колач  који домаћин са члановима 
породице однесе у Цркву,где свештеник 
сече колач,прелива га вином и пева 
молитву. После тога се преломи колач и 
свештеник каже: Христос међу нама, а 
домаћин одговара : јесте и биће! У том 
тренутку смо дали обећање да је међу 
члановима породице  Христос,тј. љубав и 
слога и да ће убудуће бити тако.

Славско жито  се спрема за сваку славу. 
Пшенично зрно је симбол Васксења.

Славско вино којим се преливају жито и 
колач 

Славска свећа  је од воска и гори у 
свећњаку цео дан 

Слава може бити посна или мрсна. Посна је
ако пада у време поста или средом и 
петком јер су то посни дани.Њен смисао је 
да се окупимо у љубави,слози и 
међусобном поштовању  и да прославимо 
Господа . 



Због тренутне болести  која је завладала, 
шаљем вам драга децо и родитељи 
молитву која гласи :

                          Господе, Боже наш, који си 
богат милосрђем и мудрим промислом 
управљаш нашим животом, услиши нашу 
молитву, прими наше покајање за наше 
грехове, заустави нову заразну болест, 
корона вирус, као што си једном престао 
да кажњаваш народ у време цара Давида.

Ти који си лекар душа и тела наших, 
подари опоравак болеснима, подижући их 
хитро са одра патње како би могли да 
прослављају Тебе, нашег Милостивог 
Спаситеља, а заштити здраве од било које 
болести.

Благослови, Господе, ојачај и заштити 
својом благодаћу све оне који се 
човекољубљем и жртвовањем старају о 
болеснима у њиховим домовима или у 
болницама.



Уклони све болести и патње међу људима 
и научи нас да ценимо живот и здравље 
као Твоје дарове.

Дај нам, Боже, свој мир и испуни наша 
срца чврстом вером у Твоју заштиту, надом
у Твоју подршку и љубављу према Теби и 
према ближњему.

Јер си Ти Бог који милује и спасава нас, и 
Теби славу узносимо: Оцу и Сину и 
Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин

                          


