Српска православна Црква Епархија
Диселдорфска и Немачка
Српска православна Црква у Оснабрику

Serbisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
in Osnabrück. Diözese von Düsseldorf
und Deutschland.

Парохијско писмо
Српске православне парохије у Оснабрику
03/2020

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

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 вирусом, 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
10. октобар – субота - парастос у храму - 10:00
час. и 07. 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.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Овим путем се захваљујем нашој Милени
Јазавац из Оснабрика која брине о гробљу и
обраћам свим парохијанима наше парохије
који имају своје сроднике који почивају на
нашем гробљу у Еверсбургу. Молим вас да све
учинимо како бисмо средили, не само гроб
наших сродника, него и гробове лево и десно
од њих, будући да има покојника који немају
никог свог у овој земљи. Учинимо све, да што
лепше одржавамо наше гробље, а све у славу
Божију и за вечан покој браће и сестара који
почивају у њему.
И што је такође веома важно јесте то, да сви
који нису уплатили резервацију, својих
покојника, за место у костурници, то учине у
најскорије време у Цркви.

ДРАГИ РОДИТЕЉИ !
У име наше свете Цркве упућујем
Вам ових неколико редака, са намером да Вам
помогну при доношењу важне одлуке у Вашем
животу и животу Вашег детета.
Са првим даном школе дете ступа на
позорницу живота. ЗАПАМТИТЕ, оног
тренутка када нестане из Вашег погледа у
пространим
ходницима
и
учионицама
школским, најсрећнији период Вашег и
његовог живота -рано детињство- преселиће се
у успомену. Од првог школског звона, живот
ће полако и неминовно удаљавати, физички и
духовно, Ваше дете од Вас.
МАЛО ДЕТЕ, МАЛА БРИГА-ВЕЛИКО ДЕТЕ
ВЕЛИКА БРИГА! Ваше топло родитељско
окриље и брига, неће бити у стању да прате
Ваше дете на свим путевима и лавиринтима
живота. Мора постојати Неко ко ће му, у
сусрету са искушењима и изазовима новог
времена,(дрогом,сектама,алкохолом,и неморалом сваке врсте) у одсудном тренутку уместо
Вас, бити сигурна помоћ и заштита.
ВЕРОНАУКА, драги родитељи, управо пружа
могућност Вашем детету, да за свога животног
сапутника, заштитника и помоћника задобијe
нашег Небеског Родитеља, Творца и Господа.
Ако Ваше дете доживи тај велики сусрет,
осећање Велике Тајне која бди над нама, унеће
у душу Вашег детета онај вечни божански ред
и склад којим живе сви чудесни, видљиви и
невидљиви светови око нас. Школа ће Вашем
детету дати неопходно знање за живот, а
ВЕРОНАУКА ће му пружити знање о животу.
Научиће га да је живот једна велика и света
стварност, дубока и тајанствена као океан и да
му са светом озбиљношћу треба прилазити. То
осећање просветиће његову душу и утемељити
у њој мудрост и разборитост.
На часовима ВЕРОНАУКЕ Ваше дете ће
упознати најсветије и најлепше дете рођено у
Витлејемској пећини. Сазнаће да је Господ
Исус Христос дошао у свет да људима
саопшти небеску поруку мира, љубави и добре
воље. То сазнање осветиће душу Вашег детета
и хришћанска наука постаће његовој души
исто оно што су сунце и ваздух његовом телу.
Када Ваше дете у бурним младалачким
годинама стане трагати за животним смислом
и идеалом, чаробна Христова личност, Његов
живот и учење, послужиће као непревазиђени
узор, надахнуће и идеал. У хришћанству, Ваше
дете ће пронаћи одговоре на сва животна
питања и разрешити све младалачке дилеме и

недоумице. Христос и Његова Црква биће, у
његовом животу једини поуздан компас и
путоказ као што је био највећим људима у
историји света; Шекспиру и Достојевском,
Ајнштајну и Њутну, Бетовену и Моцарту,
Рафаелу и Микеланђелу, Светом Сави и
Владици Николају, Његошу и Дучићу...
На крају, што је најбитније, драги родитељи,
Ваше дете ће ВЕРОНАУКОМ постати
просвећен и добар човек. Кроз веру, љубав и
поштовање према Богу, научиће да воли и
поштује своје ближње. Научиће да воли све
људе широм света као своју браћу у Господу и
да у свакоме од њих види живу икону Божију
без обзира на боју коже, веру, нацију, пол,
занимање, знање и узраст. Научиће да воли
своје родитеље, да их поштује и брине о њима
у старости и немоћи. Коначно, научиће да
цени и поштује, самога себе и свој живот, као
највећу светињу примљену од Бога преко
својих родитеља.
Те свете врлине, које ће Ваше дете стећи на
часовима Веронауке, учиниће га правим
човеком, Вама на радост, а Цркви, Отаџбини и
своме народу на корист.
Не заборавите, Бог Вас је благословио и
даривао највећим даром – децом.
Негујте од малена душу Вашег детета у
заједници Свете Цркве. Подарите му више
љубави и доброте и на тај начин. Помозите му
да се одлучи којим ће путем ићи у животу.
Штитите дете од свега што је нечисто и сваког
зла у овоме свету.
Не дозволите ни да се сенка наднесе над лик
Вашег детета.
Кад порасте Ваше дете, питаће Вас о Богу и
људима, о судбоносним питањима, очекујући
од Вас одговор и помоћ. Хоћете ли се снаћи?
Ви нисте криви ако нисте имали могућност да
учите Веронауку. Али ћете бити одговорни,
пред живим Богом и пред својом савешћу, ако
своме детету ускратите могућност упознавања
са вером православном и вером својих отаца и
праотаца.
Друге науке, које ће Ваше дете учити у школи
даће му знање, а истина о Богу осветлиће му и
оплеменити душу као што Сунце помаже зори
да роди нови дан.
ЗАТО ПОМОЗИТЕ СВОМЕ ДЕТЕТУ ДА
ИЗУЧАВА ВЕРСКЕ ИСТИНЕ И СРПСКИ
ЈЕЗИК. И ове школске године настава из
Веронауке и Српског језика одржаваће се у
Црквеном дому, недељом од 12 часова, а ђаци
ће бити подељени у две групе. Наставу
Веронауке ће одржавати Ваш свештеник /за

већу групу/ и Г-ђа Биљана Дабић /за мању
групу/. Наставу Српског језика ће држати
/нова учитељица/ Г-ђа Слађана Дуњић из
Бремена. Часове фолклора ћемо држати чим
нам дозволе околности у којима живимо.
Зато позивамо сву децу која похађају
допунску наставу и часове веронауке на
српском језику, да дођу, заједно са својим
родитељима, на заједнички МОЛЕБАН и
призив Св. Духа на ученике, који ћемо
одржати у недељу 20. септембра 2020. године
на крају Свете Литургије.
ДОБРО НАМ ДОШЛИ!
Ваш парох, прота Маринко Рајак

Приложници
14.06.2020. до 15.09.2020.год.

1. Др. Никола Зарић, Оснабрик
200€
2. Мира Ћулибрк, Оснабрик
100€
3. Гордана Шолић, Оснабрик
150 €
4. Криста Степановић - Оснабрик
100 €
5. Владо Васкрсић - Оснабрик
50 €
6 Група Немаца - Оснабрик
70 €
7. Марко и Лука Коларевић - Минстер 50 €
8. Марија Кrüger - Оснабрик
150€
9. Крсто Ковач - Минстер
150 €
10.Жељко и Стана Bowmann-Heek
300 €
11.Др.Александар Поповић -Клопенбург 100€
12. Богдан Шолић, Нордхорн
100€
13. Јела Манојловић - М-Гладбах
50€
14. Зорица Ранђеловић, Сасенберг
50€
15. Бојан Седларевић, Дисен
100€
16. Фам. Вуксановић, Оснабрик
50€
17. Миленко Продан, Цирих
100€
18. Љубосав Гускић, Ферсмолд
50€
19. Александар Вешовић, Ферсмолд
50€
20. Радисав Илић, Даме
50 €
21. Миланка Ђинђић, Ибенбирен
50€
22. Др. Драгана Лакићевић,Оснабрик
50 €
23. Драгољуб Илић - Даме
90 €
24. Слађан Ђукић - Оснабрик
50 €
25. Милан /Мики/ Шолић, Ленгерих
400 €
26. Младен Раденковић, Алтенберге
100€
27. Др. Анита Пирков, Ибенбирен
50€
28.Славко Бојић, Оснабрик
900€

Прилози:
Ваше прилоге можете уплаћивати на овај:
BANKVERBINDUNG:
Ser. Orth. Kirchengemeinde Osnabrück
IBAN: DE 41 2655 0105 0000 6218 05
Sparkasse Osnabrück

Важно обавештење:
Опет и опет, молимо све родитеље наше
парохије, да доведу своју децу у Храм Божји,
на Свету Литургију. 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
Г-ђе Слађане Дуњић или Г-ђе Биљане
Дабић из Оснабрика.
НЕКА ЈЕ СРЕЋАН, УСПЕШАН И БОГОМ
БЛАГОСЛОВЕН
ПОЧЕТАК
НОВЕ
ШКОЛСКЕ 2020/21 ГОДИНЕ ГОСПОДЊЕ!

Обавештавамо наше парохијане у Лингену, да
ћемо у недељу 04. октобра 2020. /одмах после
Свете Литургије, одржати заједнички састанак
и договор, у вези организације храмовне славе
св. Арх. Михаила /15. новембра 2020 г./ а све у
складу са околностима у којима живимо.
Овогодишња кума је Александра Умићевић из
Лингена.

Дани Нови Стари 2020. Октобар
С

03

20

Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик

Н

04

21

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

С

10

27

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

Н

11

28

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

С

14

01

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

С

17

04

Вечерње Богослужење у 18 час.- Оснабрик

Н

18

05

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

С

24

11

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

Н

25

12

Недеља 20. по Духовима, Св. Литургија у 10. час. - Оснабрик
Слава кола српских сестара „ Св. Петка“ у Оснабрику

У

27

14

Преподобна мати Параскева - СВ. ПЕТКА- Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

С

31

18

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

Дани Нови Стари 2020. Новембар
Н

01

19

Недеља 21.по Духовима - Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

С

07

25

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

П

08

26

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

С

14

01

Врачеви, Вечерње Богослужење у 18 час. - ОСНАБРИК

Н

15

02

Недеља 23. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – ЛИНГЕН – ЦРКВЕНА СЛАВА

С

16

03

Ђурђиц, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

П

20

07

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

С

21

08

АРАНЂЕЛОВДАН, Света Литургија у 10 час.

Н

22

09

Недеља 24. по Духовима – Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик

С

28

15

ПОЧЕТАК ПОСТА

С

28

15

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

Н

29

16

Недеља 25. по Духовима - Света Литургија у 10 час. – Оснабрик

С

30

17

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

Дани

Нови Стари 2020. Децембар

Ч

03

20

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

П

04

21

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

С

05

22

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

Н

06

23

Недеља 26. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

С

12

29

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

Н

13

30

Недеља 27. по Духовима, Св. Литургија у 10 час – Линген

П

18

05

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

С

19

06

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

Н

20

07

Недеља 28. по Духовима -ДЕТИЊЦИ- Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

С

26

13

Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик

Н

27

14

Недеља 29. по Духовима- МАТЕРИЦЕ – Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик

31 дан

30 дана

31дан

