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Слава Кола српских сестара
„св. Петка“ у Оснабрику
------------------------------------------------------------слава Кола српских сестара „св. Петка“ ће бити
прослављена у недељу, 28. октобра 2018. год.
ПРОГРАМ;
10.00 час. Св. Литургија
11.30 - 12.00 час.- Сечење славског колача и
бирање куме за идућу годину. Након сечења
славског колача, ручак у сали Црквеног дома.
(Wersenerstr. 85, 49090 Osnabrück).
Кума овогодишње славе је госпођа Миланка
Ђинђић из Ибенбирена.
------------------------------------------------------------У суботу 10. новембра у посету нам долази
новоизабрани Епископ наше Епархије Владика
Григорије са пратњом, који ће служити Вечерње
Богослужење у 18 час. у нашем Светом храму, а
после тога и разговарати са присутним народом и
децом.
------------------------------------------------------------------

Позивница
за храмовну славу у Лингену која ће бити
прослављена 11. новембра 2018. год. уз
присуство Владике Григорија и других
уважених гостију. Молимо све наше
парохијане да тога дана дођу
и да
увеличају нашу заједничку прославу!

Св. Архијерејска Литургија почиње у 10:00
Адреса Цркве: /Heinrichstr.1, 49809 Lingen./
После сечења славског колача у Цркви,
заједнички ручак и дечији програм у сали
ресторана „Klaas“ Frerener Str. 37, 49809
Lingen (Ems)
ДОБРО НАМ ДОШЛИ!!!

Задушнице
06.10 - субота-парастос у храму - 10:00 час. и
03.11 - субота- парастос у храму - 10:00 час.
А потом излазак и општи помен на нашем
гробљу у Еверсбургу.

Божићне покладе
одржаће се у недељу 25.11.2018. после Свете
Литургије која почиње у 10. часова. Сви који
дођу моћи ће да уживају у традиционалним
српским јелима. Посебно је пожељно учешће
деце и омладине наше парохије, нарочито
полазника веронауке и српског језика.

Драга браћо и сестре,
У Светом Јеванђељу има једна
карктеристична појединост на коју се обично
не обраћа пажња, а коју би понекад требало
истаћи и подвући. Наиме, кад је наш Спаситељ
први пут изашао пред свет на своју јавну
мисију, Он је прво отишао у један скромни
галилејски дом у коме је тога дана двоје
младих свијало своје гнездо и оснивало
породицу. Није то Господ случајно учинио,
као што ништа случајно и није чинио. Хтео је
Он својим присуством и својим првим јавним
делом на тој сиромашној свадби показати да је
породица нешто чему би требало указати и
посветити првенствену пажњу и на шта би се
приликом ширења Јеванђеља, у првом реду
требало ослонити. И заиста, ти домови у које
су Спаситељ и апостоли улазили постајали су
прва мала хришћанска жаришта из којих се
јеванђелски дух постепено ширио по свету. И
стварно, хришћански домови првих времена
били су као неке мале Божје цркве у којима је
вејао дух молитве, дух верности, и који су
одисали духом честитости и љубави што их је
итекако разликовало од осталог света.
И наше хришћанске породице, не би требало
у том давању јеванђелског духа да изостану, од
хришћанских породица првих векова. И ми
смо дужни да своју децу и речју и делом
научимо основним јеванђелским начелима; да
у њихове младе душе унесемо што више
тежње према ономе што је добро, честито и
племенито: да настојимо да се прво у наше, а
потом и у њихове душе усели Христос са
својом благошћу, праведношћу, поштовањем и
љубављу према човеку.
Оно што човек јесте, то је оно што добије у
породици. Отуда здрава породица, породица у
којој влада здрав дух, даје добре гаранције да
ће васпитање бити добро, да ће дете постати
човек способан за самостални живот.
Свађом и неповерењем разорена породица
ремети правилан ток васпитања детета. Љубав,
разумевање и узајамно помагање између
чланова породице не може да се надокнади
материјалним
добрима
савремене
цивилизације. Чак, могло би се рећи , да та
средства често отуђују људе, делују разорно и
на личност и на породицу као целину. Узмимо
на пример, само телевизор. Он је донео човеку
доста, али је и одузео много;пре свега, вечерње
идилично ћаскање уз софру и после ње уз
топлу пећ; затим, бакине приче које су
распаљивале машту; па очеве савете или

прекоре који су доносили ауторитет и
поштовање; и мајкину успаванку крај колевке,
која није само успаванка, већ је пружала
смиреност и сигурност, и на крају весели
жагор кроз самосталне и конструктивне дечје
игре, преко којих се улазило у тајне живота
одраслих.
Главни
фактор
религиозног
васпитања у породици јесте мајка, а помажу
јој отац, баба и деда, браћа и сестре и
религиозно-обредни живот у породици.
Мајка и бака су прве које ће довести дете у
Цркву на молитву, ставити у руке свећу да
припали. Чуо сам једну девојчицу од 5 година,
која је водећи своју другарицу за руку казала:
„Идем код моје баке да јој припалим свећу.
Рекла ми је, да ћу је ту увек наћи и да ће ме
баш тада гледати“. Гледајући је како
најозбиљније пали свећу умрлој баки,
помислих:“ Боже мој, да ли си имао икада
топлију и чистију молитву од ове?“
Прво друштво у игри су старија браћа и
сестре без којих васпитање неће бити потпуно.
Играјући се деца опонашају родитеље и
старије уопште и кроз игру упознају живот.
Учествујући у припреми крсне славе, Бадњег
дана и Божића, Васкрса и других домаћих
свечаности(крштење, венчање и др.), а мудри
родитељи ће у свакој прилици запослити дете
и тражити од њега извесне обавезе-деца
понесу у живот дах и топлину тих безбрижних
дана детињства и они остају и постају
најсигурнији ослонац и чувају и блаже у
најтежим данима зрелог живота.
Узрастањем у таквој породици, дете урођено
религиозно осећање, претвара у истину живота
без које не може да живи. Отуда човек треба и
данас, све своје духовне и физичке моћи, да
ставља у службу Богу, томе да научи и децу
своју, и да се научи да је душа човекова нешто
најважније у животу. Учимо децу благодатном
животу у Цркви, да је Бог Љубав, доводимо их
на Свете Литургије водећи рачуна да наша
дела буду јача од речи. Доброта душе и та
готовост да притекнемо онде где је то
потребно и да залечимо ране које живот
наноси-то је оно што тражи од нас и Бог и
Црква и земља. Због душе човечије и Син
Божји је сишао на земљу, због ње је Његово
Јеванђеље, због ње су Цркве и мнастири, због
ње празници и Службе Божје.Зато, браћо и
сестре, хранимо душу своју Христом, да би
душа наша била жива и здрава. Хранимо
непрестано ум наш мислима Христовим, да би
ум наш био просвећен и ведар. Хранимо
непрестано срце наше љубављу Христовом, да

би срце наше било сито и радосно. Нека би дао
Бог да то осећање освоји и наша срца, те да и
наши домови буду као неки мали Божји
храмови у којима ће вејати дух Христовог
Јеванђеља; дух великодушности, честитости и
љубави. АМИН.

Прилози
Све прилоге можете уплатити на:
Ser. Orth. Kirchengemeinde Osnabrück
IBAN: DE 41 2655 0105 0000 621 805
BIC: NOLADE22XXX

Sparkasse Osnabrück
Vermerk:“PAROHIJAL-SPENDE“

Ваш молитвеник пред Господом, о.Маринко

Приложници

Важна обавештења:

28.06.2018. до 17.09.2018.год.

1. Хелга Ликић - Хилден
100€
2. Марија Кригер - Оснабрик
50€
3. Др. Љеља Слијепчевић, Лоте-Верзен 500€
4. Фам. Ранђеловић, Сасенберг
50€
5. Крсто Ковач, Минстер
50€
6. Ковиљка Лакић, Минстер
20€
7. Др. Никола Зарић – Оснабрик
100€
8. Бранислав Гагић, Минстер
20€
9. Зоран Попадић, Р. Српска
10€
10. Бошко Дукић, Емсдетен
50€
11. Којо Вуковић, ГМ-Хите
50€
12. Ања Вуксановић, Оснабрик
50€
13. Драгутин Којић- Лене
100€
14. Славиша Јанковић- Ћуприја
50€
15. Мартин Радојевић-Оснабрик
500€
16. Виталиј Рус, Оснабрик
100€
17. Слађан Ђукић-Оснабрик
20€
18. Др.Мирко Николић-Бад Бевенсен
100€
19. Урош Аранитовић-Оснабрик
35€
20. Вадим Плотников– Оснабрик
20€
21. Волфганг Клозе и Јања Травица, 1.000€
22. Александар Вешовић-Ферсмолд
50€
23. Стојан Јовановић
10€
24. Јозеф Берман
200€
25. Румунска парохија-Оснабрик
50€
Велика наша благодарност парохијанима који
стално /у виду парохијала/ или повремено /у виду
добровољних прилога/ помажу своју Св. Цркву и
њену мисију на овим просторима. Такође, желим
да се захвалим проф. Милици Станковић из
Бремена која држи часове српског језика, Биљани
Дабић и Стоји Тимарац из Оснабрика, које уче
нашу децу веронауци и фолклору. Нека им Господ
у сваком добру узврати и дарује благослов Свој.

Молимо све родитеље наше парохије, да
доведу своју децу у Храм Божји, на Свету
Литургију. После Службе Божје, од 12 часова,
почињу часови веронауке, српског језика и
фолклора. Потрудите се да пружите прилику
својој деци да се науче о својој вери, језику
српском, ћирилици и фолкору! Своје дете можете уписати приликом доласка у Цркву или у
време одржавања часова.

Овим путем обавештавам наше парохијане у
Лингену, да ћемо у недељу 07. октобра 2018.
године,одмах после Свете Литургије, одржати
заједнички састанак
и договор у вези
организације храмовне славе св. Архангела
Михаила /11. новембра 2018 г./ Надам се и
верујем, да ћемо и овога пута, као и увек
досада, оправдати очекивања наших гостију и
показати се достојним домаћинима и ове
свечаности која нам долази у сусрет.
За добро расположење у сали постараће се
МУЗИКА: НЕША И ДРАГАНА из Келна.
Овогодишњи кумови су: Дејан и Слађана
Умићевић из Лингена .
С благословом Божјим ваш о. Маринко Рајак,

парох оснабрички
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Дани Нови Стари 2018. Октобар

С

06

23

ЗАДУШНИЦЕ – ОПШТИ ПАРАСТОС У 10:00 у храму - Оснабрик

С

06

23

Зачеће Св. Јована Крститеља- Веч. Богослужење у 18:00 час. - Оснабрик

Н

07

24

Недеља 19. по Духовима, Св. прв. Текла, Св.Литургија у 10:00 час. - ЛИНГЕН

С

13

30

Св. свештеномуч. Григорије, Вечерња служба у 18:00 час. - МИНСТЕР

Н

14

01

Недеља 20. по Духовима, ПОКРОВ Пресвете Богородице, Св. Литургија у 10:00 час. - Осанбрик

С

20

07

СРЂЕВДАН, Вечерња служба у 18:00 час. - Оснабрик

Н

21

08

Недеља 21. по Духовима, Св. Отаца-Св. Литургија у 10:00. час. - Оснабрик

П

26

13

Свети мученик Карп, Вечерња служба у 18:00 час. - Оснабрик

С

27

14

Преп. мати Параскева, Света Петка, Св. Литургија у 10:30 час. - Оснабрик

С

27

14

Вечерња Служба у 18:00 час. – Оснабрик

Н

28

15

Недеља 22. по Духовима, Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

С

31

18

Свети ап. и јев. Лука; Свети Петар Цетињски, Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

Дани Нови Стари 2018. Новембар

31 дан

30 дана

С

03

21

ЗАДУШНИЦЕ - Парастос у храму, Костурници и на гробљу у 10:00 час. - Оснабрик

Н

04

22

Недеља 23. по Духовима, Св. Литургија у 10:00 час. - ОСНАБРИК

Ч

08

26

Св. вел. Димитрије, Митровдан, Света Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

С

10

28

Вечерње Богослужење /служи ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ/ у 18:00 час. - ОСНАБРИК

Н

11

29

Недеља 24. по Духовима, Св. Архијерејска Литургија у 10:00 час. и Храмовна Слава - ЛИНГЕН

П

16

03

Ђурђиц, Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

С

17

04

Преп. Јоаникије Велики., Вечерње Богослужење у 18:00 час. - МИНСТЕР

Н

18

05

Недеља 25. по Духовима-Свети Јован Милостиви, Света Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

У

20

07

Уочи Аранђеловдана, Вечерње Богослужење у 18:00 час. - Оснабрик

С

21

08

Сабор св. Архангела Михаила-АРАНЂЕЛОВДАН-Св. Литургија у 10:00 - Оснабрик

Н

25

12

Недеља 26. по Духовима- Св. Јован Милостиви- Света Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

Дани

Нови Стари 2018. Децембар

С

01

18

Св. муч. Платон, Вечерње Богослужење у 18:00 час. - Оснабрик

Н

02

19

Недеља 27. по Духовима , Св. Литургија у 10:00 час. - ЛИНГЕН

У

04

21

Ваведење Пресвете Богородице, Св. Литургија у 10:00 час.-Оснабрик

Н

09

26

Недеља 28. по Духовима, Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

С

15

02

Свети пр. Авакум, Вечерња служба у 18:00 час. - МИНСТЕР

Н

16

03

29. Недеља (Детињци), Св. Литургија у 10:00 час - Оснабрик,

С

19

06

Свети Николај, Никољдан, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

С

22

09

Св. муч. Мина, Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

Н

23

10

30. Недеља (Материце), Света Литургија у 10 час. - Оснабрик

Н

30

17

Недеља, 30. по Духовима /ОЦИ/-Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

31дан

