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       ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
                    Драга браћо и сестре, 

У времену ванредног стања, у коме се 

целокупно човечанство налази, а уважавајући 

препоруке надлежних државних власти, које се 

односе на забрану окупљања и мере заштите и 

понашања, у ситуацији изазваној Корона 

вирусом, као и препоруку  и обавештење 

Епархије диселдорфске, обавештавамо вас о 

мерама које смо предузели у вези предстојећих 

Божићних празника. 

Бадњаци ће бити освештани у храму Светог  

Георгија, у суботу, /на Никољдан/, и већ тада  

постати доступни нашим парохијанима. 

Позивамо вас,  да од тога дана /19. 12./ па све до 

06. јануара /Бадњидан/, долазите и преузимате 

бадњаке, како вама буде одговарало, а све у 

договору са надлежним свештеником.   

Да би све протекло у најбољем реду, апелујемо 

на вас, да се претходно телефонски најавите, 

како бисте били равномерно распоређени током 

читавог дана и како бисмо избегли масовна 

окупљања у или око Светог храма у Оснабрику. 

Успостављањем реда ћемо избећи било какав 

ризик од могућих ригорозних државних казни. 

Молим вас да се јавите на бр.тел. 0175 56 311 57 

/отац Маринко/ или на број Црквеноопштинске 

канцеларије:  0541/ 970 18 30   
ПРИДРЖАВАЈМО СЕ СВИХ НАВЕДЕНИХ УПУТСТАВА И У 

МИРУ И РАДОСТИ ПРОСЛАВИМО БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Контакт 
протојереј-ставрофор Маринко Рајак 

Српска православна Црква у Оснабрику 

Wersener Str. 85, 49090 Osnabrück 

 

Tel.: (0541) 9701830 

Mobil: 0175 56 311 57  

 

E-Mail: o.marinko@yahoo.de 

www.spc-osnabrueck.de 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЕПАРХИЈЕ ДИСЕЛДОРФСКЕ И НЕМАЧКЕ 

У вези са предстојећим празником Рођења 

Христовог, који са радошћу ишчекујемо, 

желимо да вас и овим путем подсетимо на 

специфичне услове у којима тренутно 

живимо. У складу са строгим важећим  

мерама условљеним неповољном 

епидемиолошком ситуацијом, обавештавамо 

вас да масовна окупљања, која су у нашим 

храмовима и портама уобичајена, нарочито 

на Бадње вече, овога пута неће бити могућа  

у таквом обиму. Како међутим, нико неби 

био лишен учешћа у божићној радости, 

обавештавамо вас и да ће освећени бадњаци 

бити доступни у вашим храмовима већ од 

празника Св. Николе, те апелујемо и 

позивамо вас, да по њих долазите већ од тог 



дана. Долазак у храмове биће могућ и на сам 

Бадњи дан, али вас молимо, да у договору са 

надлежним свештеницима, свој долазак 

равномерно распоредите током читавог 

дана, како не бисмо дошли у ситуацију да 

због постигнутог, максимално дозвољеног 

броја присутних верника, неки од вас 

привремено не могу бити пуштени у 

храмове. За конкретније детаље прославе, 

везане за појединачне градове и 

богослужбена места, обратите се директно 

надлежним свештеницима. На овај начин, 

одговорним поступањем желимо, да и у овој 

ситуацији посведочимо, да смо Христови 

ученици, тако што ћемо, штитећи ближње, 

показати делатну љубав према њима, што је 

и примарна заповест Онога чије рођење 

славимо. 

 
     ЕПИСКОП ГРИГОРИЈЕ СА СВЕШТЕНИЦИМА 

 

                          

                    Драги моји парохијани, 

 Дужни смо, до престанка ове невоље, што се 

Корона вирус зове, да се у свему владамо по 

прописима и  саветима здравствене струке, који 

се свакодневно објављују  са званичних 

државних адреса, како бисмо сачували себе и 

наше ближње.  

Наша Црквена општина у Оснабрику,као и увек 

до сада, стоји на располагању свим својим 

парохијанима, нарочито старијим особама и 

онима са нарушеним здрављем, око помоћи 

набавке неопходних намирница и лекова. Моле 

се сви, а посебно наши млади парохијани, да се 

укључе у ову акцију, у вези било каквог вида 

помоћи која им је потребна.  

НЕ ЗАБОРАВИМО: Господ нам никада не 

даје већи Крст од онога који можемо понети и 

поднети. Зато, искористимо ово време, молећи 

се усрдно и у храму и у домовима нашим, како 

бисмо из свега овога изашли духовно јачи и 

бољи људи. 

------------------------------------------------------------- 

                      РАЗМИШЉАЊЕ 

Поставља се питање; како славити Божић данас 

у измењеним условима живота, нарочито у 

урбаним срединама,где нема ватре ни огњишта, 

ни шуме и где је немогуће на високе спратове 

подизати велики Бадњак и сламу? Наши претци 

су Божић, исто као и крсну славу, славили у 

тешким условима; у рову, на фронту, у ропству, 

у сиромаштву и туђини. Али увек молитвено и 

достојанствено! 

Уместо великог дрвета узме се у Цркви већ 

освећени МАЛИ БАДЊАК са сламом и по 

доласку из Цркве уноси у кућу и ставља испод 

славске иконе. Запали се свећа и кандило, што 

симболише ватру и огњиште. Стан се окади 

тамјаном, прочита молитва, постави се посна 

вечера и то вече проведе у пријатној породичној 

атмосфери. Сутрадан на Божић, сви укућани 

иду радосно у Цркву, на СЛУЖБУ БОЖИЈУ-

поздрављајући се радосно са свим људима оку-

пљеним на Светој Литургији. МИР БОЖЈИ-

ХРИСТОС СЕ РОДИ-ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

 

  Драга браћо и сестре, 
    „Рођење Твоје Христе Боже 

наш, обасја свет светлошћу разума“ 

Ове речи треба да одјекују у милионима душа 

православних хришћана у данима који нам 

долазе. 

Првог Божића источни мудраци су даривали 

Богомладенца најбољим даровима које су 

имали; златом, тамјаном и смирном. Чиме ми да 

га дарујемо? Он је ногама погазио злато и новац 

као оруђе нечастивога и никакво друго 

материјално благо овога света нема цену у 

Његовим очима. Он неће загледати у наше руке 

шта смо донели, већ у срца и душе, шта у њима 

доживљавамо и шта смо од Његове Божићне 

поруке усвојили, као најсажетији програм 

вечног опредељења и смисла људског живота. 

Овај празник се величанствено слави у целом 

свету, што показује његову димензију и улогу у 

спасењу човечанства. Зато му се Српски народ 

радује више него и једном другом дану у 

години, и зато га је окитио лепим и топлим 

обичајима као ретко који хришћански народ у 

свету. Међутим, пре него што приђемо том и 

таквом слављу, неминовно морамо да се 

запитамо: Да ли Христов мир имамо ми деца 

Српска и Светосавска? Неки га немају никако, 

а други имају врло мало. Шта је потребно да 

учинимо? Да се вером зближимо, да заједнички 

клекнемо, заплачемо и замолимо новорођеног 

Богомладенца да нам дода љубави и подари мир 

да би се наше срце радовало као некада. Да би 

се то остварило мајка Црква вам најтоплије 

поручује; да се не отуђујете од ње, од њених 

светиња и лепих обичаја. 

Научите децу своју вери и обичајима. Унесите 

бадњак у кућу. Умесите чесницу и прострите 

сламу. Дочарајте деци бар један део ваше 

младости и ваше Божићне радости. Доведите их 

у храм Божији и научите их, да им буде блиско 

и свето све што представља веру н народ наш. 

Да им постану драги Божићни обичаји, крсна 

слава, народне песме и Света Богослужења. 

Упаљена кандила испред кућних икона треба да 



распламсају срца деце наше и нас самих у светој 

Божићној ноћи. Да се сви загрејемо љубављу, 

миром и правдом, све што је свето и узвишено, 

следујући само Онога чији рођендан славимо. 

Знајући да је Он једини извор мира, свих 

верујућих хришћана, поздравимо једни друге  

дивним поздравом  мира и радости. 

Дошао нам је Божић да нас обрадује и утеши јер 

су тешке и дубоке ране нанесене нашем народу 

последњих деценија. Али ипак, када дођу наши 

благи дани, а посебно омиљени Божић, душа се 

загрева празничном радошћу и тада, бар 

унеколико, заборављамо на преживеле 

страхоте. Посебно наш народ, дочекује Божић 

са низом лепих обичаја, као што су; БАДЊАК, 

ПЕЧЕНИЦА, ПОЛОЖАЈНИК, БОЖИЋНА 

СЛАМА, КОЛАЧ, ВОШТАНИЦА, 

ЧЕСНИЦА, ОРАСНИЦА, ПЕСМЕ, 

МИРБОЖЕЊА! 

Свим мојим парохијанима, желим срећне 

Божићне празнике, мира и радости, и 

благословену наступајућу годину Господњу. 

Непрестано упућујем своје молитве Господу да 

вам подари добро здравље, срећу и благостање. 

Да вас чува од сваке беде и невоље, да ваша 

срца оплемени братском љубављу и слогом, а 

све у славу Новорођеног Богомладенца,на 

понос своје Цркве и народа и на спасење 

душама вашим.  

                                                 Ваш отац Маринко 

 
 

          Приложници  
           од 16. 09. до 11. 12. 2020. год. 

 

01. Марија Кригер, Оснабрик   50€ 

02. Душан Думоњић, Оснабрик                  50€ 

03. Др. Никола Зарић, Оснабрик            100€ 

04. Група Немаца, Оснабрик              50€ 

05. Момчило Ковачевић, Ибенбирен 450€ 

06. Неђо Петровић, Минстер  200€ 

07. Хелга Ликић,  Хилден                 100€ 

08. Крсто Ковач, Минстер    50€ 

09. Марко и Саша Чупић, Бисендорф       100€ 

10. Бојан Седларевић, Дисен            100€ 

11. Гордана Шолић, Оснабрик                  100€ 

12. Жељко Bouwmann, Heek            300€ 

13. Драгољуб Илић, Даме    30€              

14. Десимир Јањић, Оснабрик   50€ 

15. Будимир Ровинац, Оснабрик              50€ 

16. Мики Шолић, Ленгерих                50€ 

17. Соња Leugermann, Оснабрик          1.000€ 

18. Здравко Ковачевић, Минстер            100€ 

19. Татјана Хорн, Оснабрик             50€ 

20. Евангелина Поповић, Ферсмолд 50€ 

21. Вера Амелсберг, Оснабрик           500€ 

22. Грујица Перић, Оснабрик           100€ 

23. Дарко Начић, Минстер                50€ 

24. Оксана Ададуров, Оснабрик           200€ 

25. Наталија Шинов, Оснабрик            100€ 

26. Милена Товиловић, Лене  50€ 

27. Богољуб Врачевић, Рајне                      50€ 

28. Бранислав Гагић, Минстер                   30€ 

29. Миња Живковић, Оснабрик                100€                                                    

30. Владимир Ђуба, Оснабрик                   50€ 

  
                 

                     

                    Парохијал 
Најсигурнији начин за Вашу редовну помоћ 

светој Цркви је парохијал. То је Ваш месечни 

прилог, којим Црква обезбеђује свој рад и 

мисију међу нашим народом, као и отплату 

кредита за наш Црквени дом. КАКО 

ПОСТАТИ ЧЛАН? У разговору са вашом 

породицом одредите мањи месечни износ који 

ћете, преко ваше банке, редовно пребацивати на 

наш конто и тако помоћи мисију Свете Цркве. 

До сада, у нашој парохији, свој редовни прилог 

дају  132 породице. Жеља нам је, а уједно и 

молба, да се што већи број наших парохијана, 

учлани и постане редовни члан наше црквене 

заједнице. Свој парохијал можете уплатити 

путем Dauerauftrag-a на рачун наше Цркве: 

 

 

Serbischе Orthodoxe Kirchengemeinde 

IBAN:DE 41 2655 0105 0000 621 805 

BIC: NOLADE22XXX 

Sparkasse Osnabrück 

Vermerk: „PAROHIJAL-SPENDE“ 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Својим драгим парохијанима и свим 

људима добре воље, жели добро и крепко 

здравље, срећне божићне и новогодишње 

празнике, уз најрадоснији  поздрав: 

                     

                         МИР БОЖЈИ 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИСТИНУ СЕ РОДИ! 

 

Ваш свештеник, 

протојереј-ставрофор Маринко Рајак 

-------------------------------------------------------------



       
 

                                                                                                          

Дани  Нови  Стари 2021.                                                   Ј А Н У А Р 31 дана 

С  02 20 Вечерње Богослужење у 18.00 час. - Оснабрик                                                                                                         

Н  03 21  ОЦИ, Света Литургија 10.00 час. -  Оснабрик 

С  06  24 Бадњи дан, Света Литургија у 10.00 час. - Oснабрик 

Вечерње Богослужење у 17.00 - Оснабрик   

Ч  07 25 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-БОЖИЋ, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

П  08  26  Сабор Пресвете Богородице, Света Литургија  у 10.00 час. - Оснабрик                                                         

С  09  27 Свети првомученик и архиђакон Стефан, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

С 09  27  Вечерње Богослужење у 18.00 час. - Оснабрик                                                                                                       

Н  10 28  Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

С 13  31  Вечерње Богослужење  у 18.00 час. - Оснабрик 

Ч 14  01  Св. Василије Велики-Св. Литургија у 10.00 час. - Оснабрик                                                 

Н  17 04  Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик 

П 18 05 

 

КРСТОВДАН, Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик                                                            

Вечерње Богослужење и освећење воде  у 18.00 – Оснабрик 

У 19 06 БОГОЈАВЉЕЊЕ, Света Литургија и велико освећење воде  у 10.00 час. –Оснабрик                                     

Вечерње Богослужење у 18:00 час. -  Оснабрик 

С 20 07 СВЕТИ ЈОВАН  КРСТИТЕЉ - Света Литургија у 10:00 - Оснабрик 

Н 24 11 Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

С 27 14 СВЕТИ САВА, Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик 

        Н          31        18       Недеља,   СВЕТА Литургија у 10:00 час. - Оснабрик 

 

 Дани   Нови  Стари  2021.                                             Ф Е Б Р У А Р  28 дана  

     

С 06 24 Вечерње Богослужење у 18.00 - Оснабрик                                                                                                        

Н 07 25 Света Литургија у 10.00 час. - ЛИНГЕН 

П 12 30  Света Три Јерарха, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

Н 14 01  Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

П  15 02 СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ-Св. Литургија  у 10.00  час. - Оснабрик 

Н 21  08 Св. Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

Н 28 15  Недеља о блудном сину, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

 
 

 Дани  Нови  Стари  2021.                                                       М А Р Т  31дан 

С 06 21 ЗАДУШНИЦЕ – ОПШТИ ПАРАСТОС у 10.00 час. - ОСНАБРИК                                                                                

Н 07  22  Недеља МЕСОПУСНА, Света Литургија у 10.00 час. - ЛИНГЕН 

С  13  28  Вечерње Богослужење у 18.00 час. - ОСНАБРИК                     

Н 14 01  Недеља СИРОПУСНА, Света Литургија у 10.00 час. - ОСНАБРИК 

С 20 07  ТЕОДОРОВА СУБОТА-Света Литургија у 10:00 час Оснабрик 

Вечерње Богослужење у 18.00 час. – Оснабрик 

Н 21  08  Недеља ПРВА ПОСТА, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик 

С 27 14  Вечерње Богослужење у18.00 час. - Оснабрик 

Н  28 17  Недеља ДРУГА ПОСТА, Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик  

     НАПОМЕНА: у току поста, сваког петка, ћемо служити Литургију раније освећених дарова у  

храму Светог великомученика Георгија у Оснабрику, са почетком у 18.00 час.                                          

 


