
 ʊ 11.04. Лазарева субота – ВРБИЦА: Литургија у 10ч; 
Вечерња служба и литија са децом и  
звончићима око храма у 18ч.

 ʊ 12.04. ЦВЕТИ – Улазак у Јерусалим: Литургија у 10ч.

СТРАСНА СЕДМИЦА И ВАСКРС

 ʊ 13.04. Велики Понедељак: Јелеосвећење и 
помазивање болесних: 18ч.

 ʊ 16.04. Велики Четвртак: Литургија у 10ч;  
Велико бденије са читањем 12 Еванђеља о  
страдању Христовом у 19ч.

 ʊ 17.04. Велики Петак: Царски часови у 10ч; Вечерње  
са изношењем Плаштанице на Христов Гроб: 18ч.

 ʊ 18.04. Велика Субота: Литургија у 10ч;  
Васкршње јутрење у поноћ (00ч.).

 ʊ 19.04. ВАСКРС: Литургија у 10ч; Васкршње  
вечерње у 18ч. На Литургију понети васкршња  
јаја ради освећења!

 ʊ 20.04. Васкрсни понедељак: Литургија у 10ч;  
вечерња служба у 18ч.

 ʊ 21.04. Васкрсни уторак: Литургија у 10ч.

ПРАЗНИЦИ НАКОН ВАСКРСА

 ʊ 06.05. Свети великомученик Георгије – 
ЂУРЂЕВДАН: Литургија у 10 ч.

 ʊ 10.05. недеља, прослава омладинске славе,  
Св. Василија,: Литургија у 10 ч.

 ʊ 12.05. Св. Василије Острошки и Тврдошки  
(сам дан празника): Литургија у 10ч.

 ʊ 28.05. Вазнесење Господње – СПАСОВДАН: 
Литургија у 10ч.

 ʊ 03.06. Св. цар Константин и царица Јелена:  
Литургија у 10ч.

 ʊ 06.06. Задушнице – Литургија у 10ч и парастос  
за наше преминуле.

 ʊ 07.06. Силазак Светог Духа на апостоле – 
ПЕДЕСЕТНИЦА (Духови): Литургија у 10ч.

 ʊ 08.06. Духовски понедељак: Литургија у 10ч.
 ʊ 09.06. Духовски уторак: Литургија у 10ч.

 ʊ 28.06. Св. кнез Лазар и св. Мученици српски  
– ВИДОВДАН: Литургија у 10ч.

 ʊ 07.07. Рођење светог Јована Крститеља – Ивањдан.
 ʊ 12.07. Свети апостоли Петар и Павле – Петровдан: 

Литургија у 10ч.

Петровски пост почиње 15.06. и траје до 12.07.

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!

Ваш свештеник ће од 18. до 25. маја бити одсутан, а по 
потреби, као и на Литургији у недељу 24.05. замењиваће 
га свештеници из Минхена.

Сва актуелна обавештења о животу парохије, о активно-
стима и догађајима, као и актуелном распореду богослу-
жења можете пратити на интернет адреси наше парохије 
spc-augsburg.de, као и на званичној страници на фејсбуку: 
Srpska pravoslavna crkva Augsburg (facebook.com/spcaugsburg).

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 уре-
дити код Ваше банке. Сами можете одредити месечну 
суму према могућностима и вољи. Свима који својим 
прилозима омогућавају живот и рад ове црквене оп-

штине Црква се захваљује и приноси молитве Богу да 
Вас чува, благослови и узврати Његовом милошћу.

ЦРКВЕНА ОПшТИНА И ПАРОхИјА  
ЗА АугЗбуРг И ОКОлИНу

Kreutzerstr. 22, 86154 Augsburg-OberhAusen

ПАРОхИјСКО ПИСМО бР. 146/20

хРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНу ВАСКРСЕ!
Анђео вапијаше Благодатној: чиста Дево радуј се, 

и опет кажем: радуј се; твој Син васкрсе трећег 
дана из гроба и мртве подиже.  

Светли, светли, нови Јерусалиме, јер слава 
Господња тебе обасја. Ликуј сада и весели се, 

Сионе, а ти Чиста радуј се, Богородице,  
васкрсењу онога кога си родила. 

(Ирмос 9. песме канона Пасхе)



Драга у Христу браћо и сестре,

Налазимо се на почетку велике и Свете Четрдесетни-
це, Часног Поста који претходи Празнику Васкрсења 

Христовог. Васкрсење је Празник над празницима, Дан Го-
сподњи, то је догађај којим Христос постаје „прворођени 
из мртвих“, када Живот побеђује смрт. Велику припрему за 
наше учествовање у том догађају представља Часни Пост.

О Часном Посту
Велики и Часни Пост је време интензивног приближава-

ња Богу кроз подвиг – аскезу – коју ми својом вољом чи-
нимо одржавајући своје тело и душу будним за Бога. То се 
догађа тако што себе и телесно стављамо на пробу, одри-
чући се мрсне хране (меса, млека, сира, јаја), али и свеу-
купно хранећи се скромно и умерено, задржавајући један 
осећај увек присутне глади. То стање нас подсећа да човек 
не зависи само од хлеба односно хране, већ да је човеку 
насушно потребна заједница са Богом. Будући да нас у сва-
кодневном животу много тога удаљава од те заједнице, ми 
у временима постова, али посебно у време Васкршњег По-
ста, покушавамо да живимо у атмосфери повратка Богу.

У молитви Св. Јефрема Сиријца, која се чита свакога 
дана током Часног Поста, осим суботом и недељом, су-
мира се целокупан подвиг пошћења: Господе и владару 
живота мога, дух лењости, мрзовоље, властољубља и 
празнословља не дај ми! Дух целомудрености, смире-
ноумља, трпљења и љубави, даруј мени, слуги Твоме. О, 
Господе, Царе, даруј ми да сагледам своје грехове, и да не 
осуђујем брата свога, јер си благословен у векове векова. 
Амин. Истовремено, уколико се озбиљно предамо посту, 
независно од тога колико он био дуг, налазићемо се пред 
искушењима, доживећемо слабост, падати у сумњу и по-
стајати раздражљиви. Али, управо је то и „смисао поста, 
да нам покаже да је хришћански живот борба и напор“ 
(о. А. Шмеман). На крају те борбе, након свих искушења, 
падања и страдања, чека нас, уколико у борби истрајемо, 
светлост Васкрсења, живот са Богом и у Богу.

Требало би, дакле, да се у посту не концентришемо 
само на то шта смемо да једемо, већ да створимо једну 
атмосферу поста, која обухвата наше цело биће. Моли-
тва је веома важна, а у Васкршњем посту треба изговара-
ти и наведену молитву светог Јефрема. Такође је важно 
учествовати у великопосним богослужењима, пре свега 
у Литургији Пређеосвећених Дарова. Она ће се служити 
у нашој парохији сваког петка у току поста од 18ч.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: У току поста исповести ће се 
вршити поподне петком и суботом од 17ч, као и након 
богослужења у те дане. Моле се сви који живе у самоме 
граду, као и они који могу доћи у овим терминима да се 
исповеде, да то учине. Они који не могу и живе изван 
града, морају доћи сат времена пре почетка Литургије.

СВ. јОВАН ЗлАТОуСТИ, ВАСКРшЊЕ СлОВО 
(ИЗВОД)

О томе колико је Празник Васкрсења велики и шта 
представља може се наслутити из значајне и позна-

те васкршње беседе светог Јована Златоустог:
„… Стога дакле, уђите сви у радост Господа свога; и 

први и други, плату примите; богати и убоги, једни с 
другима ликујте; уздржљивци и лењивци, дан поштујте; 
ви који сте постили и ви који нисте постили, веселите 
се данас! Трпеза је препуна, наслађујте се богато сви! 
Теле је угојено; нека нико не изиђе гладан; сви уживајте 
у богатству доброте! Нека нико не оплакује сиромашти-
ну, јер се јави опште Царство. Нека нико не тугује због 
грехова, јер опроштај засија из гроба. Нека се нико не 
боји смрти, јер нас ослободи Спаситељева смрт: угаси је 
Онај кога је она држала, заплени ад Онај који сиђе у ад, 
угорча се ад окусивши тело Његово. И предвиђајући то, 
Исаија закликта: ад се угорча сусревши Те доле! Угорча 
се, јер опусти; угорча се, јер би исмејан; угорча се, јер се 
умртви; угорча се, јер би срушен; угорча се, јер би око-
ван; прими тело Христово, а наиђе на Бога; прими земљу, 
а срете небо; прими оно што виде, а паде у оно што не 
виде. Смрти, где ти је жалац? Аде, где ти је победа? 

Васкрсе Христос, и ад се стропошта! Васкрсе Христос, 
и падоше демони. Васкрсе Христос, и радују се анђели! 
Васкрсе Христос, и живот живује! Васкрсе Христос, и 
ниједног мртвог у гробу! Јер Христос, уставши из мр-
твих, постаде првина преминулих. Њему слава и власт 
кроза све векове. Амин!“

хРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНу ВАСКРСЕ!

Свим драгим парохијанима ове богомчуване 
парохије и црквене општине нека је сретан и 
благословен Празник Васкрсења Христовог!  

Ваш свештеник, о. Ненад са породицом

ПОТВРДА ЗА ПОРЕСКу СлуЖбу (FinAnzAmt)

Сви који су у току прошле године новчано помагали жи-
вот ове црквене општине у овом писму добијају потврду 
за поравнање пореза. Уколико се у неком случају поткра-
ла грешка, молим Вас да то јавите свештенику и грешка 
ће у најкраћем року бити исправљена.

ОМлАДИНСКA СлАВA,  
СВ. ВАСИлИјe ОСТРОшКИ И ТВРДОшКИ

Прослава омладинске славе, Св. Василија Острошког и 
Тврдошког, биће у НЕДЕЉУ 10. МАЈА!

Позивамо сву децу и омладину ове парохије да својим 
присуством узму учешћа у прослави овогодишње омла-
динске славе.

РАДОВИ у ЦРКВИ

У зависности од процене стручњака о носивости пода, 
као од прикупљених средстава, планирано је у наредном 
периоду почети са радовима на поду цркве. Сваки при-
лог и свака помоћ је преко потребна. Црква је заједничко 
дело и добро је и спасоносно уграђивати се, свако према 
својим могућностима, у њу.

ЗНАЧАјНА бОгОСлуЖЕЊА И ДАТуМИ  
у ВАСКРшЊЕМ ПОСТу

 ʊ 06., 13., 20. и 27. марта, 3. и 10. априла (сваки петак): 
ЛИТУРГИЈА ПРЕЂЕОСВЕЋЕНИХ ДАРОВА у 18ч.  
За причешће на Литургији Пређеосвећених  
Дарова од поднева ништа не јести и не пити  
– апсолутни пост!

 ʊ 07.03. Теодорова субота:Литургија у 10ч.
 ʊ 22.03. Младенци: Литургија у 10 ч.
 ʊ 01.04. Прво бденије у 18ч.
 ʊ 03.04. Друго бденије (са Литургијом  

Пређеосвећених Дарова) у 18ч.
 ʊ 07.04. БЛАГОВЕСТИ: Литургија у 10ч.


