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             Драга браћо и сестре, 
У времену ванредног стања, у коме се налази 

целокупно човечанство, а  уважавајући све 

препоруке надлежних државних власти, које се 

односе на забрану окупљања и мере заштите и 

понашања, у ситуацији изазваној Koрона виру-

сом, обавештавам вас о следећем: 

Дужни смо, све до престанка ове невоље, да се 

у свему владамо по прописима и саветима 

здравствене струке, која се редовно објављују, 

са званичних државних адреса, како бисмо 

сачували себе и своје ближње. 

У складу с тим, све прославе које нам долазе у 

сусрет, / слава КСС, храмовна слава у Лингену 

и друге/ биће прослављене у малом кругу 

људи, сходно околностима у којима се 

налазимо. Дакле, благосиљање славских 

знамења ће бити у Цркви, а окупљање, у сали 

Црквеног дома и другим затвореним 

просторима, са бројем људи који је дозвољен у 

нашој покрајини, у датом моменту. 

Не заборавимо: Господ нам никада не даје 

већи крст од онога који можемо понети и 

поднети. Зато, искористимо ово време, молећи 

се усрдно како бисмо из свега овога изашли 

духовно јачи и бољи људи. 

Будимо одговорни пред Богом и пред људима. 

Чувајмо и сачувајмо себе и друге!   

 

                  Задушнице 
09. октобар – субота - парастос у храму - 10:00 

час. и  06. новембар-субота- парастос у храму  

10:00 час. А потом излазак и општи помен на 

нашем гробљу у Оснабрику-Еверсбург. 

Молимо наше парохијане да се у великом 

броју окупимо и помолимо за покој душа 

наших сродника и пријатеља. После општег 

помена посетићемо и прелити све гробове 

наших браће и сестара у Господу који почивају 

на нашем гробљу.                                                                             

 

 Овим путем се захваљујем нашим драгим 

сестрама Соњи, Катји, Валентини, Наталији, 

Татјани и Катарини које непрестано брину о 

лепоти дома Божијег, инспирисане примером 

жена мироносица, чисте и украшавају наш 

Свети храм  цвећем. То је диван пример чисте 

и искрене љубави према Цркви украшене 

вером и чињењем  добрих дела. 

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

Због постојеће пандемије и услова у којима 

живимо, ове године ћемо обележити славу 

КСС Црквене општине у Оснабрику у среду   

27. октобра 2021. После Свете Литургије, 

обред сечења славског колача и мало 

послужење. Овогодишња кума је наша сестра 

Љубинка Миланковић из Оснабрика. 

  



ДРАГИ БРАЋО И 

СЕСТРЕ 

 
Православни хришћанин се често осећа 

усамљен и збуњен у данашњем друштву, 

будући да  живот данашњице, углавном, 

негира хришћанска начела. Зашто је то тако? 

Управо зато, што на сваком кораку наилазите 

на грубост и себичност. Данас ретко ко пази 

шта говори. На улицама и трговима, где год 

стигнете и станете, и кудагод се окренете 

чујете ружне речи. Не узима се у обзир 

присуство или осетљивост других. Најчешће 

због безначајних ствари, одједном се на јавним 

местима изроди свађа, а неретко и сукоб. 

Затим, мало је правих и искрених пријатеља. 

Људи су неискрени, навукли су маску на лице 

и просто не знате шта мисле, кад су искрени а 

кад нису. Ако се поверите некоме, са надом да 

ће вам помоћи и разумети, а он вас после 

оговара.  

Дакле, јавни живот носи печат грубости, 

себичности и нетрпељивости. 

Када је у питању живот у породици, ни ту није 

много боље. Између старијих и млађих 

генерација као да се отворила провалија и они 

се све мање и теже споразумевају. 

Гледам нешто, фудбалски стадиони пуни, 

биоскопи, позоришта, кафане, места за 

разоноду - све је то пуно - а наша Црква 

полупразна, изузев неколико пута годишње о 

великим празницима. Да није Крсне Славе и 

још неких обичаја многи би тешко доказали 

своје православље и хришћанство. 

Дакле, сав јавни живот је негација хришћанске 

мисли.Зато се наш православни хришћанин и 

осећа тако усамљен, забринут и потиштен. 

„Како да се одржим у оваквом начину 

живљења-пита се он. Како своју веру да 

сачувам и душу да спасем? На кога да се 

ослоним, где да нађем утехе и заштите“?...  

Један наш велики проповедник је рекао, „Ја се 

не бојим усамљености без људи, ја се бојим 

усамљености без Бога“. Човек чврсте вере нека 

се узда у Бога и у Њему ће добити свемоћног 

заштитника. Једино тако ће моћи да поднесе 

усамљеност без превртљивих људи, међу 

којима је данас тешко наћи искреног 

пријатеља. 

Сетимо се да су сви заточници правде и истине 

Божје били често усамљени. Мојсије је био 

усамљен када је бежао из Мисира у пустињу, 

да би спасао живот. Пророк Илија је био 

страшно усамљен у пустињи, кад му је гавран 

доносио хлеб а он обраћајући се Богу 

говори:“сви синови Израиљеви оставили су 

Твој завет Господе, разрушили Олтар Твој а 

пророке Твоје мачем убили, остао сам само ја, 

па и моју душу траже да узму“. Усамљен је 

био и Јован Крститељ у тамници, напуштен од 

свих сем од Бога. Усамљен је био и апостол 

Павле у римској тамници кад пише Тимотеју: 

„ сви ме оставише“. И наш Свети Сава је био 

усамљен годинама у светогорској испосници, 

али та усамљеност без људи, а у близини 

Божијој, створила је од њега највећег човека, 

кога је српска мајка родила. И наш Спаситељ 

је бивао често усамљен: најпре четрдесет дана 

у пустињи постећи, па пред Своје страдање у 

Гетсиманији, кад се у крвавом зноју молио док 

су Његови ученици спавали, усамљен је био и 

у двору првосвештениковом кад га се и 

апостол Петар одрекао, усамљен на крсту са 

кога је могао да види само своју мајку, 

апостола Јована и неколико жена мироносица. 

Ви православци васпитани и чвсрти у вери, 

немојте се плашити и колебати, што сте 

усамљени у оваквом друштву. Не бојте се 

усамљености без људи, плашите се 

усамљености без Бога. Правда Божија је вазда 

била јача од неправде људске, истина Божија 

мора да победи, а суд Божји последњи је суд. 

Нисте ви остављени и препуштени сами себи, 

браћо и сестре. Има једно место, свето место, у 

коме се никада нећете осећати усамљени, 

напуштени и потиштени. То место се зове 

Црква Божија, то је наш храм Светога Ђорђа у 

Оснабрику. Он вас штити, теши , одржава и 

води. Као што кокошка, пред невреме скупља 

своје пилиће и заклања својим крилима, тако и 

наша Света Црква скупља своју децу, 

малаксале и слабе крепи и подиже, несрећне 

теши, залутале упућује на прави пут. 

Света Црква-то је лађа спасења у бури живота, 

вођена свемоћном руком Господа Христа. 

Бесни таласи вековима нападају на ту лађу али 

их она разбија, скупља своју децу и води 

мирном пристаништу. 

Склањајте се и долазите, браћо и сестре, у 

Цркву зато што ван ње нема спасења душама 

нашим. Само у храму Божијем налазимо 

заштите и снаге да се одржимо у бурама овога 

живота. 

Дошло је време да се у овом тешком времену 

сви православни хришћани ставе под заштиту 

и духовно старање Христове Цркве. Немојте 

да се двоумите јер и они који се јаким сматрају 

могу да се изгубе у вртлогу данашњице. 

Времена су веома чудна и несигурна.  



Ова Христова Црква која је изграђена у славу 

Светог Ђорђа / Ђурђевдана/ заштитника 

нашега  и у  помен Светих мученика 

оснабричких је чврст бедем православља у 

овом граду. И на њу ударају таласи и бију је 

ветрови али она стоји чврсто јер је држи 

божанска љубав Христова и света вера 

православна. Истрајмо у вери, будимо чврсти, 

не колебајмо се и не сумњајмо.  

Пресвета Богородице велика и моћна 

заштитнице свих хришћана закрили нас својим 

покровом, јер без твоје помоћи и заштите 

тешко нам је да се данас одржимо. Дај нам 

снаге да у животној борби истрајемо и да се у 

Христовој вери утврдимо. Амин. 

  

Приложници  
23.06.2021. до 24.09.2021.год. 

 

1. Др. Никола Зарић, Оснабрик  200€ 

2. Радивоје Кованушић, Минстер    50€ 

3. Гордана Шолић, Оснабрик                150 € 

4. Саво Марковић, Дортмунд             60 € 

5. Татјана Хорн - Оснабрик              50 € 

6  Ненад и Славојка Косорић, Гревен 70 € 

7. Вера Feuerstacke - Минстер                    50 € 

8. Марија  Кrüger - Оснабрик            150€ 

9. Ранка  Ковач - Минстер                       100 € 

10. Жељко и Стана Bowmann-Heek          300 € 

11. МиленаТовиловић, Лене                        50€ 

12. Малак Зеркаве, Меле                   50€ 

13. Јела  Манојловић - М-Гладбах    50€ 

14. Зорица Ранђеловић, Сасенберг      50€ 

15. Др. Љеља Слијепчевић, Лоте-Верзен 100€ 

16. Фам. Вуксановић, Оснабрик         50€ 

17. Бошко Дукић, Емсдетен              100€ 

18. Љубосав Гускић, Ферсмолд    50€ 

19. Вадим Левих, Оснабрик                       500€ 

20. Др. Драгана Лакићевић,Оснабрик        50 € 

21. Др. Анита Пирков, Ибенбирен            100€ 

22. o. Симон Туркић, Франкфурт              100€ 

23.о. Слободан Тијанић,Франкфурт          100€ 

24.о. Неђељо Ђокић, Франкфурт               100€ 

25.о. Алексадар Шкорић, Карлсруе          100€ 

26.о. Богдан Смиљић, Билефелд               100€ 

27.о. Синиша Вујасиновић, Хамбург        100€ 

28.о. Алекса Милинковић, Хамбург         100€ 

29. Дејан Ристић, Рајне                                50€ 

30. Данијел Илић, Рајне                             300€ 

 
 

 

                    Прилози:  
Ваше прилоге можете уплаћивати на овај: 

                  BANKVERBINDUNG: 

Ser. Orth. Kirchengemeinde Osnabrück  

IBAN: DE 41 2655 0105 0000 6218 05 

Sparkasse   Osnabrück  

                                                                                                                                                                           

 

           Важно обавештење: 
Молимо све родитеље наше парохије, да 

доведу своју децу на Свету Литургију у 

недељу 10. октобра 2021.  После Службе 

Божје /од 12 часова у Црквеном дому/, почињу 

часови веронауке и српског језика. 

Потрудите се да пружите прилику својој деци 

да се науче о православној вери, српском 

језику и ћирилици! Своје дете можете уписати 

приликом доласка у Цркву или у време 

одржавања часова, код надлежног свештеника 

или  учитељице Допунске наставе Г-ђе 

Слађане Дуњић.  

НЕКА ЈЕ СРЕЋАН, УСПЕШАН И БОГОМ 

БЛАГОСЛОВЕН ПОЧЕТАК НОВЕ  

ШКОЛСКЕ 2021/22 ГОДИНЕ ГОСПОДЊЕ! 

 

 

 
 

 

Обавештавамо наше парохијане у Лингену, да 

ћемо у недељу 03. октобра 2021. /одмах после  

Свете Литургије, одржати у Капели заједнички 

састанак  и договор, у вези организације  

храмовне славе св. Арх. Михаила,  14. 

новембра 2021 г./ а све у складу са 

околностима у којима живимо и пандемије 

вируса који је присутан међу нама.  

Овогодишња кума је Mirjam Heusler из 

Папенбурга.  



   

                                                                                                                                        

 
 

 Дани   Нови  Стари  2021. Новембар  30 дана  

    

С 06 24 ЗАДУШНИЦЕ – 10:00 – Парастос у храму, помен у Костурници и на гробљу  - ОСНАБРИК 

Н 07 25 Недеља- Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

П 08 26  МИТРОВДАН – Св. Литургија  у 10 час. - ОСНАБРИК 

Н  14 01  Недеља 21. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – ЛИНГЕН – ЦРКВЕНА СЛАВА 

У  16  03 Ђурђиц, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С  20 07 Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н  21 08 АРАНЂЕЛОВДАН, Света Литургија у 10 час. 

    

Н 28   15 П О Ч Е Т А К   П О С Т А 

С 27 14  Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н 28 15 Недеља 23. по Духовима -  Света Литургија у 10 час. – Оснабрик 

С 30 17 Св. Григорије Чудотворац, Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

 
 

 Дани  Нови  Стари  2021. Децембар  31дан  

П 03 20 Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

С 04  21  Ваведење Пресвете Богородице, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик  

С  04  21  Вечерње Богослужење  у 18 час. - Оснабрик 

Н 05 22  Недеља 24. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С 11 28  Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н 12  29  Недеља 25. по Духовима, Св. Литургија у 10 час – Линген  

С 18 05 Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н 19  06  Свети Никола, Никољдан, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик - ДЕТИНЦИ- 

    

С  25 12  Вечерње Богослужење  у 18 час. - Оснабрик 

Н 26 13 Недеља 27. по Духовима- МАТЕРИЦЕ – Св. Литургија  у 10 час. - Оснабрик 

Н 29 16 МАТЕРИЦЕ – Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

 

 Дани   Нови  Стари  2021. Октобар 31 дан  

С  02 19  Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик 

Н  03  20  Недеља 17. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. - ЛИНГЕН 

С  09  26 ЗАДУШНИЦЕ - 10:00 - Парастос у храму, помен у Костурници и на гробљу 

Н  10 27 Недеља 18. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик 

С  14 01  Покров Пресвете Богородице-Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик 

С 16 03 Вечерње Богослужење у 18 час.- Оснабрик 

Н  17  04 Недеља 19. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик    

С  23  10  Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н  24 11 Недеља 20. по Духовима, Св. Литургија у 10. час. - Оснабрик 

С 27 14 Преподобна мати Параскева - СВ. ПЕТКА- Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик                                                          

Слава Кола српских сестара „Св. Петка“ и славско послужење 

Н 31  18 Свети Ап. и Јев. Лука; Свети Петар Цетињски, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 



 

 

 


