Субота у 10ч.

Св. апостол
и еванђелист Лука;
Свети Петар Цетињски

07.11.

Субота у 10ч.

Задушнице
(митровске); парастос
у наставку Литургије

08.11.

Недеља
у 10ч.

Св. великомученик
Димитрије - Митровдан

21.11.

Субота у 10ч.

Св. Архангел Михаило
- Аранђеловдан

04.12.

Петак у 10ч.

Ваведење Пресвете
Богородице

19.12.

Субота у 10ч

Св. Никола, архиепископ Мирликијски,
Чудотворац

31.10.

20.12.

Недеља у 10ч

Детињци

27.12.

Недеља у 10ч

Материце

БОЖИЋНИ ПОСТ
почиње 28.11. и завршава се на дан Божића, 07.01.

ВАЖНА НАПОМЕНА
У ВЕЗИ СА ИСПОВЕШЋУ:
ИСПОВЕСТ ће се у Божићном посту обављати СУБОТОМ ПРЕ И НАКОН ВЕЧЕРЊЕ
СЛУЖБЕ, као и пред друге празнике током
седмице!
Они који суботом увече или осталим претпразничним вечерима не могу стићи на исповест молим да се јаве да договоримо термин за
исповест.

Уколико је неко болестан и не може доћи у цркву,
обавестите ме да болесника посетим, исповедим,
помолимо се и уколико је могуће да га причестим.

Свако добро у предстојећем периоду, срећне и благословене предстојеће празнике, као и крсну славу
онима који у овом периоду прослављају свог крсног
заштитника, жели Вам Ваш свештеник, отац Ненад са
породицом
Останите здрави и чувајте себе и друге!
Сва актуелна обавештења о животу парохије, о активностима и догађајима, као и актуелном распореду богослужења можете пратити на интернет адреси
наше парохије spc-augsburg.de, као и на званичној страници на фејсбуку: Srpska pravoslavna crkva Augsburg
(facebook.com/spcaugsburg).

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

Ваш свештеник, презвитер Ненад Живковић
0176 7217 0573
spc-augsburg.de
Facebook: Srpska pravoslavna crkva Augsburg
info@spc-augsburg.de
Драга браћо и сестре, Ваша црква је упућена на Ваше
доприносе који јој омогућују да несметано живи и пружа сигурно уточиште својим вернима.
Они који то до сада нису чинили, а осећају да би
било корисно, могу цркву помагати путем редовних
месечних прилога – Dauerauftrag – које веома лако
можете уредити код Ваше банке тако да не оптерећују
Ваш кућни буџет.
Уколико у вези са тим, или са тим за шта се сакупљају и користе ова средства имате било каква питања можете се јавити свештенику.
Ваше добровољне прилоге можете уплаћивати на:
IBAN: DE72 7205 0101 0200 0581 88
BIC: BYLADEM1AUG
Kreissparkasse Augsburg
Serbische orthodoxe Diözese
von Düsseldorf und Deutschland
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ХРАМОВНА СЛАВА – 18. 10. 2020. у 10 часова
ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИ ЕПИСКОП ДИСЕЛДОРФСКИ
И НЕМАЧКИ, Г. ГРИГОРИЈЕ
Драга браћо и сестре, драги парохијани,

П

ред нама је црквена слава, Свети Стефан и Јелена-Јелисавета Штиљановић, која се ове године пада
у суботу, али ће свечано бити прослављена у недељу,
18. октобра. Свету архијерејску Литургију служиће
Његово Преосвештенство, епископ диселдорфски и
немачки, Господин ГРИГОРИЈЕ са свештенством.
Овогодишња црквена слава разликоваће се од претходних, као што се у овој години много тога разликује
од онога како смо навикли да живимо. Околности су
такве да о њима нема потребе посебно говорити, али
је важно истаћи и себе увек на то подсетити да смо
ми, Хришћани, по речима Еванђеља по Матеју позвани да будемо светлост свету (глава 5, стих 14). Као такви, ми смо дакле позвани да свету будемо показатељ
Истине, Живога Бога, али и да живећи у овоме свету,
носимо и сносимо одговорност за свет. Са једне стране, Богу морамо дати оно што је Божије, а цару оно
што је царево (Еванђеље по Матеју, гл. 22, ст. 21). У
нашем времену то значи да вршећи Божије заповести
и будући Хришћани, истовремено поштујемо државне прописе. Са друге стране, ми такође морамо бити
свесни да као Христови ученици носимо одговорност
и за друге, за наше ближње па и за друштво. Наравно,
у оној мери која се на наше хришћанско деловање, на
наш хришћански, а то пре свега значи на наш црквени
– литургијски – живот, може применити. Наша брига и наша љубав за ближњега једнака је нашој љубави према Богу, јер апостол каже да не можемо волети
Бога, ако не волимо ближњег свог (Прва посланица
ап. Јована, гл. 4, ст. 20). А наша љубав се огледа и у
солидарности, у томе да се бринемо за другога, да и
њему буде добро.
Имајући све ово у виду, ове године нажалост неће
бити могуће одржати свечани славски ручак. Уместо
тога кумови славе и Ваша црква потрудиће се да присутнима поделе један мали благослов у виду симбо-

личног славског оброка, како би се прослава и благослов Светих Стефана и Јелене на тај начин проширила
и прелила и на Ваше домове.
Уз поштовање хигијенских прописа држања растојања од 1,5 метар у цркви и на галерији има око 140
места. Сви су у обавези да поштују пропис држања
одстојања, ношења маски, дезинфиковања руку, као и
да се уздржавају од контакта и целивања икона. Како
бисмо све ово могли у миру, са достојанством и поменутом одговорношћу да спроведемо, веома је важно
поштовати упутства редара који ће се бринути о томе
да Вам укажу на место у цркви где можете стајати.
ВАЖНО: У случају да сва места већ буду попуњена,
редари ће оне који не могу ући у цркву спровести до
просторије за паљење свећа. Обратите се њима и поштујте њихова упутства.
Унапред хвала на великој свести о заједничкој одговорности пред Богом и пред људима, како за наше
ближње тако и за нашу црквену општину.
Подсетимо се још једном да је Црква место где увек
можемо пронаћи утеху. Бог је са нама увек, а посебно у оним тешким тренуцима када патимо, када нам у
животу не иде све глатко, када нас околности у свету
притискају. Увек и у сваком тренутку можете доћи да
се заједно помолимо или позвати Вашег свештеника
да се са Вама у Вашем дому помоли. Нико од нас није
сам, јер је Бог са нама, али и јер имамо једни друге да
будемо узајамна утеха и подршка.

ВЕРОНАУКА ЗА ДЕЦУ
Хвала свима који су пријавили своју децу на школу веронауке. Они који то још нису учинили, могу то
учинити у току месеца октобра. Школа ће се одржавати недељом одмах у наставку службе.

ВЕРОНАУКА ЗА ОДРАСЛЕ – РАЗГОВОРИ О ВЕРИ
Покренули смо циклус редовних РАЗГОВОРА О
ВЕРИ – ВЕРОНАУКЕ ЗА ОДРАСЛЕ који ће се одржавати једном месечно. Наредни термини у овој години

су 24. октобар, 28. новембар и 26. децембар у 18 часова
(у тим терминима вечерња служба ће почети у 17:30
часова). Теме у наредном периоду су:
• 24. октобар: Еванђеље – Радосна вест (о Светом
Писму, о еванђеоској поруци)
• 28. новембар: Пост у нашем животу (порекло и
начин поста, исповест и покајање)
• 26. децембар: Исус Христос: Бог и Човек (о рођењу Христовом, о сједињењу Бога и човека)
Предавања трају 45-60 минута, а потом се разговара
на питања заинтересованих. Дођите да заједно, у међусобном разговору, узрастамо у вери.

РАЗГОВОР СА СВЕШТЕНИКОМ
Од августа месеца започели смо окупљања са нашим
парохијанима, са свима који желе да дођу и поразговарају са свештеником, било насамо, било у заједничком
разговору и дружењу са другом браћом и сестрама уз
кафу и мало послужење. Наредни термини су:
30. октобар и 27. новембар од 16:30ч.
По речима Апостола Павла, „носите бремена једни
других и тако испуњавајте Закон Христов“ (Посланица Галатима, 6:2).

ЗНАЧАЈНА БОГОСЛУЖЕЊА И ДАТУМИ
У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
Датум

Дан и време

ПРАЗНИК

14.10.

Среда у 10ч.

Покров Пресвете
Богородице

18.10.

Недеља у
10ч.

Прослава
ХРАМОВНЕ СЛАВЕ
Литургију служи
владика Г Р И Г О Р И Ј Е
са свештенством

27.10.

Уторак у 10ч.

Света Петка

