
ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ  
БИЋЕ У НЕДЕЉУ 02. ФЕБРУАРА!

Пријавите своју децу да рецитацијом, музиком (сви-
рањем инструмента) или цртежом на тему Св. Саве уче-
ствују у светосавској прослави! Добијене цртеже ћемо 
изложити у нашој трпезарији.

Пријаве можете извршити после богослужења.

ЏЕПНИ ЦРКВЕНИ КАЛЕНДАР ЗА 2020. ГОД.

Драга браћо и сестре, у овом писму добијате и џепни 
црквени календар за 2020. годину, као и уплатницу ко-
јом можете, по својој могућности и вољи, уплатити Ва-
шој Цркви прилог за трошкове слања календара, као и за 
текуће трошкове.

У Цркви можете набавити и велики зидни календар са 
свецима за сваки дан у години.

Од октобра 2019. године постоји интернет страница 
наше црквене општине и њена адреса гласи spc-augsburg.
de, као што је наведено и у прошлом и у овом писму. Ово 
је једина интернет страница направљена са благословом 
наше парохије.

Такође постоји званична страница на фејсбуку: Srpska 
pravoslavna crkva Augsburg (facebook.com/spcaugsburg).

Надамо се да ћемо у току овог пролећа моћи да поч-
немо са радовима на поду цркве. Сваки прилог и свака 
помоћ је добродошла и на корист је свима нама. Црква је 
заједничко дело и добро је и спасоносно уградити себе, 
свако према својим могућностима, у њу.

БОГОСЛУЖЕЊА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

• 06.01. БАДЊИ ДАН – Литургија у 10ч, Вечерње са 
освећењем и налагањем Бадњака у 16ч

• 07.01. РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО – БОЖИЋ – Јутрење 
у 6ч, Литургија у 10 ч.

• 08.01. Сабор Пресвете Богородице – Други дан Бо-
жића - Литургија у 10 ч.

• 09.01. Св. првомученик и архиђакон Стефан – Ли-
тургија у 10ч.

• 14.01. ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ, Св. Василије Ве-
лики – Литургија у 10 ч.

• 18.01. Крстовдан – Литургија у 10 ч.

• 19.01. БОГОЈАВЉЕЊЕ – Литургија 10 ч и у настав-
ку велико освећење воде. Понети чисте флаше!

• 20.01. Сабор светог Јована Крститеља – Јовањдан 
– Литургија у 10 ч.

• 27.01. Свети Сава, први српски архиепископ – Ли-
тургија у 10 ч.

• 12.02. Света Три Јерарха – Литургија у 10ч

• 15.02. СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ – Литургија у 10ч

• 22.02. Задушнице – Литургија у 10ч и парастос за 
наше преминуле.

Свим свечарима који у наредном периоду  
прослављају своју крсну славу нека је срећно  

и благословено и нека Вас Ваш крсни  
заштитник свагда има у молитвама  

пред Господом!

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

Најлакши начин да прилажете и помажете рад и даље 
уређење своје цркве јесте путем редовних месечних 

прилога – Dauerauftrag – које веома лако можете  
уредити код Ваше банке. Сами можете одредити  

месечну суму према могућностима и вољи.

ЦРКВЕНА ОПшТИНА И ПАРОхИјА  
ЗА АУГЗБУРГ И ОКОЛИНУ

Kreutzerstr. 22, 86154 Augsburg-OberhAusen

ПАРОхИјСКО ПИСМО БР. 145/19

МИР БОЖИјИ – хРИСТОС СЕ РОДИ!

Рођењем Твојим, Христе Боже наш,  
засија свету светлост разума, у њој,  

они који се звездама клањаше, од звезде научише 
да се поклоне Теби, Сунцу Правде, и да познају  

Тебе са висине Истока; Господе, слава Ти! 
(Тропар Рођења Христовог)



Драга у Христу браћо и сестре,

Ево нам Празника Рођења Христовог који дочекујемо 
у миру и покајању, али са радошћу оних који су по-

знали јединог Бога! Ево, Христос се рађа и ми га доче-
кујемо и примамо са љубављу. Са том љубављу и са тим 
радосним ишчекивањем припремали смо се постивши 
овај вишенедељени пост.

У посту смо се одрицали одређених намирница (меса, 
јаја, млека и млечних производа), али смо се такође тру-
дили и да наш начин живота умиримо, да се дистанци-
рамо од свих ствари које нам одвлаче пажњу од Бога, од 
наших ближњих. Јер, пост је и то, умирити себе, своје 
страсти, појачати молитву и бригу за друге, разгорети 
жар љубави Божије у нама, љубави коју узвраћамо Богу 
и коју усмеравамо ближњима.

Када се причешћивати?
Свака света Литургија је позив на причешће. Реч Литур-
гија долази од грчких речи које заједно значе народно 
дело или дело народа. То је оно што верни народ Божији, 
сакупљен на једно место како би Богу захваљивао „за сва 
знана и незнана, видљива и невидљива доброчинства“ 
чини. Врхунац и нешто без чега не може никада бити 
свете Литургије јесте причешће верних Телом и Крви 
Христовом из Свете Чаше, јер је Литургија Трпеза Го-
сподња. На ту Трпезу Он нас свагда позива.

Православни Хришћани који долазе редовно у Цркву, 
који посте прописане постове и који се редовно испо-
ведају требало би да што је чешће могуће прилазе да се 
причесте. Причешће значи удео, односно имати удела 
или узети учешћа у Господњој „свештеној и духовној Тр-
пези“. Уколико се не причешћујемо немамо удела у Богу, 
а Он нас свакога пута, на Трпези коју припрема за нас, 
позива да у Његовој Трпези узмемо учешћа, да будемо са 
Њим, јер је због нас дошао на овај свет, због нас се родио.

Када и како се треба исповедати?
Православни Хришћани би требало да се редовно испо-
ведају, а то значи више пута у току године. Свету тајну 
Исповести треба озбиљно схватити и тако јој прилазити. 
Пре саме исповести ваља сабрати мисли, умирити се и 
извршити једну малу рекапитулацију времена протеклог 
од прошле исповести да би се на предстојећу исповест 
дошло са јасном представом шта исповедамо. Сви су 

људи грешни, и грешимо свакога дана. Добро је имати 
и носити у себи ту свест о сопственој увек присутној 
грешности да се не бисмо гордили и помишљали, не дај 
Боже, да неким својим делима, постом или подвизима 
себе можемо учинити безгрешним. Међутим, када се 
дође на исповест треба се нешто конкретно исповедити, 
нешто што знамо да смо рекли, помислили или учинили 
и тиме сагрешили. У молитви пре саме исповести каже 
се: „Ево, чедо, Христос невидљиво стоји, примајући тво-
ју исповест. Немој се застидети нити уплашити; и не-
мој ништа сакрити од мене, већ слободно реци СВЕ што 
си учинио (учинила) да би примио опроштај од Господа 
нашега Исуса Христа.“ Дакле, као што се из ове молитве 
види, треба рећи оно што знамо да смо учинили.

О ПРАЗНИКУ РОЂЕЊА хРИСТОВОГ

Празник Рођења Христовог првобитно, у раној Цркви 
прва 3. века, није прослављан засебно, већ у склопу 

Празника Богојављења. Сам чин јављања Бога у свету 
обухватао је и подразумевао и догађај рођења. То се про-
менило почетком 4. века када су Хришћани у Римском 
царству добили право да јавно исповедају своју веру. Тада 
је и код других становника царства порасло интересовање 
кога то и шта то Хришћани прослављају. У намери да се и 
другима приближи Христос и Еванђеље велики римски 
празник рађања непобедивог Сунца (natalis solis invicti), 
који се свечано прослављао у време зимске краткодневни-
це, 25. децембра, што је уједно и дан од којег ноћи почињу 
бивати све краће, а дани све дужи, означен је као дан Ро-
ђења Исуса Христа. Другим речима, Христос је то Сунце 
Правде, истинита светлост и спасење свету.

Од тада па до данас Рођење Спаситеља, у нашем наро-
ду названо од милоште Божић – мали Бог, односно Бого-
дете, Богомладенац – прославља се широм хришћанске 
васељене. Рођењем Христовим дође спасење свету, јер је 
сами Бог узео на себе наше рањиво и смртно тело и жи-
вео међу људима, као Човек, али и као Бог. Уистину Бог и 
уистину Човек, у свему нама подобан осим у греху, како 
то Црква правилно исповеда и верује. Скраћено у Сим-
волу вере кажемо: ”Који је ради нас људи и ради нашега 
спасења сишао са Небеса и оваплотио се од Духа Светога 
и Марије Дјеве и постао човек.”

Божићно време је традиционално посвећено породи-
ци, то је време када се примиримо и по речима анђеоске 
химне славословимо Бога на висини, на земљи устро-
јавамо мир и ширимо добру вољу међу људима. То је и 
време праштања и време смирења када се сећамо Христа 
Богомладенца, Христа одојчета који се родио у пећини 
и лежао у јаслама, Бога који се унизио да би човека по-
дигао са дна греха и пропасти. Будимо, дакле, свесни ве-
личине и значаја овог спасоносног догађаја у историји 
света и запевајмо заједно са анђелима:

Слава на висини Богу, и на земљи мир,  
међу људима добра воља!

Свим драгим парохијанима ове богомчуване парохије 
и црквене општине од срца желим сретан и благословен 
Божић и наступајућу годину милости Господње. Нека 
Вас све Господ благослови Својим непролазним дарови-
ма! Ваш свештеник, о. Ненад са породицом

хРИСТОС СЕ РОДИ – ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!

Дјева данас Превечнога рађа и земља пећину  
Неприступноме приноси, ангели са пастирима  

славослове, а мудраци са звездом путују.  
Јер се нас ради роди као дете Превечни Бог. 

(Кондак Рођења Христовог)

ВАЖНА ОБАВЕшТЕЊА

Будући да је 7. јануар (25. децембар по јулијанском ка-
лендару) радни дан и да многи не могу тог дана доћи на 
Литургију позивам Вас да у што већем броју дођете на 
Литургију која се служи ујутру на Бадњи дан, 06. јану-
ара, будући да је то државни празник и нерадни дан у 
Баварској.

Пошто ћемо ове године имати божићну ватру и на-
лагање Бадњака, на Бадње вече паркинг код цркве неће 
бити доступан све док се ватра не угаси и не распреми.


