На овим страницама ће редовно бити објављиване вести,
најаве празника, богослужења или других догађаја. На интернет страници ћете такође моћи да прочитате и сачувате парохијско писмо у електронској форми, распоред богослужења, као и друге формуларе и документе. Уколико неко жели
убудуће да чита парохијско писмо на интернету, а да му се не
шаље поштом, можете ми то јавити на доле наведену е-адресу
или телефоном.
Листа приложника биће убудуће објављивана
на интернет страници наше црквене општине.
Нажалост, још увек није изашао из штампе џепни календар
наше епархије за 2020. год. Њега ћете добити у наредном парохијском писму.

БОЖИЋНИ ПОСТ
Божићни пост почиње 28. новембра и траје до Божића. Славе које се падну у току поста, као и у среду или петак иначе,
припремају се посно! Сви који могу требало би да посте и да
се и у току поста и на сам празник Рођења Христовог причесте. У наредном писму биће више речи о Божићном посту и
богослужењима за Божић.

ЗНАЧАЈНЕ СЛУЖБЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
ʉʉ 20.10. СЛАВА ЦРКВЕ – ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИ ЕПИСКОП
ГРИГОРИЈЕ СА СВЕШТЕНСТВОМ
ʉʉ 27.10. Преподобна мати Параскева – Света Петка
(недеља) у 10 ч.
ʉʉ 31.10. Св. апостол и еванђелист Лука и свети Петар
цетињски (четвртак) у 10 ч.
ʉʉ 02.11. Задушнице (митровске; субота) у 10 ч.
У наставку помен за наше покојне.
ʉʉ 08.11. Св. великомученик Димитрије – Митровдан
(петак) у 10 ч.
ʉʉ 21.11. Сабор св. арх. Михаила и осталих бестелесних
сила – Аранђеловдан (четвртак) у 10 ч.
ʉʉ 04.12. Ваведење Пресвете Богородице (среда) у 10 ч.
ʉʉ 19.12. Свети Николај Мирликијски Чудотворац
(четвртак) у 10 ч.

ʉʉ 22.12. Детињци (недеља) у 10 ч.
ʉʉ 29.12. Материце (недеља) у 10 ч.
ʉʉ 05.01. Оци (недеља) у 10 ч.
Свим славарима који у наредном периоду
прослављају своју крсну славу нека је
срећно и благословено!

презвитер Ненад Живковић
0176 7217 0573
spc-augsburg.de
Facebook: Srpska pravoslavna crkva Augsburg
n.nenadzivkovic@gmail.com
info@spc-augsburg.de
Ваше добровољне прилоге можете уплаћивати на:
IBAN: DE72 7205 0101 0200 0581 88
BIC: BYLADEM1AUG
Kreissparkasse Augsburg
Serbische orthodoxe Diözese von Düsseldorf und Deutschland

Црквена општина и парохија
за Аугзбург и околину
Kreutzerstr. 22, 86154 Augsburg-Oberhausen

ДВОСТРУКИ ЈУБИЛЕЈ НАШЕ ЦРКВЕ
Ове године наша Црква благословена је једним великим и
по много чему немерљивим јубилејом. То је 800 година од
добијања црквене самосталности, (аутокефалности) коју је
отац свих нас, Св. Сава Српски, добио у Цариграду (Константинопољу) 1219. год. Наша Црква како у матици тако и диљем
света прославља током целе године овај јубилеј од непроцењивог значаја за хришћански, православни идентитет нашег
народа. Надамо се да ћемо и Св. Саву у јануару наредне године
прославити у знаку овог јубилеја и снажно подсећање на њега.
Наша епархија, диселдорфска и немачка, такође ове године прославља један јубилеј: 50 година постојања! Временски знатно краћи од претходног, али по значају велики јер он
означава почетке организованог црквеног живота у Западној Европи (првобитно је епархија обухватала целу Западну
Европу, Аустралију и Нови Зеланд). У склопу тог јубилеја у
јуну ове године је у Хановеру организована централна прослава уз један научни скуп. О томе можете више прочитати на
интернет страници епархије: eparhija-nemacka.com
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Храмовна слава
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ХРАМОВНА СЛАВА 20.10.2019.

ве године ћемо нашу храмовну славу, св. Стефана и Јелену
Штиљановић, свечано прославити у недељу, 20. октобра.
Том приликом нашу цркву посетиће епископ диселдорфски и
немачки Григорије који ће началствовати Светом архијерејском Литургијом са почетком у 10 часова.
У наставку ћемо пресећи славски колач и изабрати кумове
за следећу годину.
Сви присутни су позвани на трпезу љубави на коју ће увеличати и наступ фолклорних друштава „Дрина“ и „Свети
Сава“, као и друга изненађења.
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Драга браћо и сестре у Христу,
драги парохијани,
помаже Бог!

нашој црквеној општини и парохији дошло је до промена
па Вам се на почетку желим представити као Ваш нови
парох и свештенослужитељ ове парохије.
Моје име је Ненад Живковић, рођен сам у Зајечару
06.04.1984. год. где сам завршио основну школу и гимназију.
Са благословом тадашњег епископа тимочког Јустина уписао
сам се на Богословски факултет након положене матуре 2003.
год. Током студија у Београду 5 година служио сам као помоћник свештеника у цркви Рођења Пресвете Богородице на Калемегдану (црква Ружица) и тамошњој капели Свете Петке.
Тамо сам имао прилике да се сусретнем са разним духовним
потребама нашег народа из свих крајева те да као чтец и помоћник служим крај честица моштију Свете Петке и Светог
Пантелејмона. Поред студија на факултету учио сам се богословљу, молитви и богослужењу и у манастирима Буково код
Неготина, Тврдош код Требиња, као и у светој лаври Студеници. У оквиру добротворног фонда СПЦ „Човекољубље“ био
сам укључен у помоћ болеснима и потребитима.
Након студија и петогодишњег запослења у Београду са
благословом Светог архијерејског синода СПЦ уписао сам
се на постдипломске студије у Немачкој из области културне
историје Православља. Након завршених мастер студија са
благословом САСинода СПЦ уписао сам се на докторске студије. Прихватање свештеничке службе за тренутак је успорило завршетак рада на докторату.
Ове године, на празник Рођења Претече и Крститеља Јована, 07.07., епископ Григорије рукоположио ме је у цркви Благовештења у Дубровнику и чин ђакона, а на празник светих
првоврховних апостола Петра и Павла и славу истоименог

манастира крај Требиња у чин презвитера (свештеника). На
дан 25.08. уведен сам у службу новог пароха аугзбуршког, заменивши дотадашњег пароха, протојереја-ставрофора Мића
Матића, који је постављен на службу у Нирнбергу.
Као ваш нови свештеник и молитвеник пред Господом у
овој богомчуваној парохији поздрављам Вас узвиком исповедања вере и заједнице у Господу:
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ХРИСТОС ЈЕ МЕЂУ НАМА! ЈЕСТЕ И БИЋЕ!

ао Вашем духовнику и пастиру увек ми се можете обратити да поразговарамо о ономе што Вас мучи или једноставно занима, било о питањима наше вере или богослужења, било о нечему другом. Радујем се и желим да Вас упознам,
посетим у Вашем дому, боље упознам нашу заједницу у Аугзбургу и њен живот, за шта ће, свакако, бити потребно једно
одређено време. Надам се да се у здрављу и благослову Божијем срећемо у цркви на богослужењима, што је могуће више
и чешће. За све ваше духовне потребе можете ми се слободно
обратити на наведени број телефона или електронску адресу.
Драга браћо и сестре,
Ваша помоћ и сарадња су од великог значаја за нашу црквену заједницу. Оне су вишеструке, али на првом месту Вас молим да и мене грешног поменете у Вашим молитвама. Помоћ
у храму, пре, током и након служби, је такође добродошла, као
и Ваши предлози и идеје, али и добронамерна и конструктивна критика.
Свима који редовним месечним (парохијал) или повременим новчаним прилозима помажу и омогућавају живот ове
црквене општине, као и онима који се „труде и добро творе у
светом и свечасном храму овоме“, Црква и ја лично, се захваљује и моли од Господа сваки благослов и свако добро! Нека
Бог свакоме врати вишеструко!
Бог који воли човека, молитвама светих својих Стефана и
Јелене-Јелисавете Штиљановић, чији ћемо спомен наредне
недеље свечано прославити, да свима подари здравља и благодати своје, а ми да, славећи Њега и сећајући се својих светих
и славних предака, чувамо свето јединство у славу Божију!
Ваш парох и молитвеник пред Господом,
презвитер Ненад Живковић

КАО И ДО САДА, ЛИТУРГИЈА ЈЕ НЕДЕЉОМ
И ПРАЗНИКОМ У 10ч, А ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА
СУБОТОМ И УОЧИ ПРАЗНИКА У 18ч.
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О Светој Литургији и Причешћу

вета Литургија је средишња и најважнија служба Цркве.
Литургија значи „заједничко дело“ и она је сакупљање на
једно место оних људи који чине Цркву, Хришћана. Зато је
најважније долазити редовно на Свету Литургију! Када смо на
Литургији присутни, већ смо учинили један покрет ка Богу,
изашли смо из свог комфора и упутили се ка позиву на спасење. Господ нас на свакој Литургији позива на Своју свештену
Вечеру коју је Он припремио за нас и каже „Узмите, једите, ово
је Тело Моје“ и „Пијте из ње СВИ, ово је Крв моја Новога Завета, која се за вас и за многе излива на отпуштење грехова!“
Зато би, онда када смо већ дошли на Литургију, требало са вером и љубављу да позитивно одговоримо на Господњи позив
и прилазимо Чаши Спасења, Светом Причешћу. Одрасли не
треба ништа да једу нити пију тог јутра пре Литургије.
Сви који редовно долазе у цркву, посте прописане постове
и редовно се исповедају, могу се и требало би да се причесте.
Исповест би требало да буде саставни део нашег живота у Цркви, а то значи више пута у току године као и онда кад осетимо
велику потребу. Човек је грешно биће и никада не може бити
достојан Божанске благодати, али је Божија човекољубивост
и љубав снажнија од људске недостојности. Немојмо мислити
да смо се постом, неким подвигом или неким добрим делом
„удостојили“, већ у понизности имајмо увек пред очима своју
недостојност и грешност, коју Љубав Божија исцељује. Верујући Божијој љубави прилазимо Светом Телу и Крви Господњој.

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА
Facebook
Покренули смо фејсбук страницу наше цркве коју можете
наћи под именом Srpska pravoslavna crkva Augsburg или једноставно уношењем интернет адресе facebook.com/spcaugsburg
Internet-страница
Такође, покренута је и интернет страница наше црквене општине. Она се налази на адреси spc-augsburg.de и двојезична
је (немачки и српски), а на српском језику се може читати и на
ћирилици и на латиници.

