
 
 

  
 

 

ОБАВЕШТЕЊАОБАВЕШТЕЊА  

Драга браћо и сестре, 

 Желим пре свега 

да Вам у духу 

долазећег Празника 

над Празницима—

Христовог Васкрсења, 

пожелим свакога 

добра и Божијег благослова, да све нас 

светлост Христовог Васкрсења обасја и 

испуни наше душе и срца љубављу, 

мудрошћу и срећом. Надам се да ћемо 

се сви видети у храму Божијем да и 

молитвено дочекамо победу љубави 

Божије. 

Васкрс 

 Васкрс је највећи хришћански 

празник. Тога дана је Господ Исус 

Христос васкрсао из мртвих, победио 

смрт и свима људима од Адама и Еве до 

последњег човека на земљи даровао 

вечни живот. Због значаја овога 

празника, свака недеља у току године 

посвећена је Васкрсу и свака недеља је 

мали Васкрс. Васкрс спада у покретне 

празнике, и празнује се после јеврејске 

Пасхе, у прву недељу после пуног 

месеца који пада на сам дан пролећне 

равнодневнице, или непосредно после 

ње, никада пак не пре те равнодневнице. 

Најраније може да падне 4. априла, а 

најкасније 8. маја по новом календару. 

За Васкрс су, такође, везани лепи 

обичаји у нашем народу. У целом 

хришћанском свету, па и код нас Срба, 

за овај празник је везан обичај даривања 

јајима. Јаје је символ обнављања 

природе и живота. И као што бадњак 

горећи на огњишту даје посебну чар 

божићној ноћи, тако исто васкршње 

црвено јаје значи радост и за оне који га 

дају и који га примају. 

Велика недеља 

 Ова недеља се зове још и Страсна 

седмица, у којој се слави успомена на 

издају, хватање (хапшење) и страдање 

Господа Исуса Христа. Ове седмице се у 

нашим храмовима врше посебна 

богослужења, и пожељно је да верници у 

њима редовно учествују. У овој недељи су 

најважнији празници - Велики четвртак и 

Велики петак. На Велики четвртак служи 

се литургија светог Василија Великог, и тога 

дана је Господ установио свету тајну 

причешћа, зато је добро тога дана 

примити причешће. На тај дан увече, 

читају се дванаест јеванђеља о страдању 

Христовом, и док се читају јеванђеља народ 

у цркви клечи. 

 На Велики петак, када се слави 

успомена на Христово распеће, у нашим 

храмовима, поподне износи се 

плаштаница (платно на коме је приказано 

полагање Христово у гроб), коју верници 

целивају све до Васкрса. Плаштаница се 

поставља на посебно украшен сто (гроб 

Христов), испред олтара. У неким нашим 

крајевима, обичај је да се верници после 

целивања плаштанице, провлаче испод 

стола на који је положена плаштаница. По 

народном веровању приликом 

провлачења, треба се помолити Богу и 
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помислити неку лепу жељу, и та жеља ће 

бити испуњена Ове недеље црква 

заповеда најстрожи пост без рибе и уља. 

жеља ће бити испуњена Ове недеље 

црква заповеда најстрожи пост без рибе 

и уља. На Велики петак пожељно је 

ништа не јести. 

 Фарбање васкршњих јаја 

 Један од најлепших и најрадоснијих 

српских обичаја, који се није искоренио, 

чак ни у градовима, јесте фарбање јаја за 

Васкрс. По устаљеној традицији, 

васкршња јаја се фарбају на Велики 

петак, у дан када се, иначе, ништа друго 

не ради, већ су све наше мисли упућене 

на страшни догађај Христовог невиног 

страдања и понижења, од људи, на 

Голготи и Јерусалиму. 

Како се фарбају јаја? 

 Домаћица се најпре прекрсти и 

помоли Богу, затим у суд са водом, у 

коме ће кувати и фарбати јаја, додаје 

мало освећене водице. Прво обојено јаје, 

оставља се на страну до идућег Васкрса и 

зове „чуваркућа“. Пре фарбања јаја се 

могу „шарати“. Наиме, са растопљеним 

воском и пером за писање, или нечим 

сличним, на јаје се наноси топљени восак. 

Најпре се перо загреје на пламену свеће, 

па се онако вруће умаче у восак, а потом 

се воском по јајету пише и црта. Пошто 

восак не прима боју, после, приликом 

фарбања, на јајету остају беле нацртане 

фигурице и слова. На јајету се обично 

пише X. В. и В. В. (Христос Васкрсе и 

Ваистину Васкрсе), цртају крстићи, 

цветићи и друге лепе фигурице. У новије 

време, израђују се специјалне налепнице 

од папира или пластике и оне се могу 

лепити на јаја. 

 Символика фарбање јаја врши се у 

спомен на догађај када је света Марија 

Магдалина Мироносица (то је она 

девојка, која је са Пресветом 

Богородицом, непрекидно била уз 

Христа у току његовог голготског 

страдања, и којој се Христос првој јавио 

по васкрсењу), проповеда Јеванђеље, и 

посетила  

 

 посетила цара Тиберија. Тада му је, у знак 

пажње, као новогодишњи поклон, предала 

црвено јаје, и поздравила га речима: 

„Христос Васкрсе“. Црвена боја символише 

Спаситељеву, невино проливену крв на 

Голготи, али је црвена боја истовремено и 

боја васкрсења. Јер васкрсења нема без 

страдања и смрти. То је, дакле, првенствено 

боја хришћана и цркве, без обзира што су 

неки појединци и покрети кроз историју 

покушавали да ову боју присвоје и 

компромитују. 

Васкршње славље 

 Када сване дан Васкрсења Христова, 

са свих торњева православних храмова, 

дуго, звоне сва звона, и јављају долазак 

великог празника. Домаћин са својом 

чељади одлази у цркву на свету васкршњу 

службу. После службе, народ се међусобно 

поздравља речима: „Христос Васкрсе!“ и 

„Ваистину Васкрсе!“ Тај поздрав траје све до 

Спасовдана. Кад се дође из цркве кући, сви 

се укућани међусобно поздрављају 

васкршњим поздравом и љубе. Домаћин 

онда пали свећу, узима кадионицу и 

тамјан, окади све укућане који стоје на 

молитви, предаје неком млађем кадионицу 

и овај кади целу кућу. Уколико се не уме да 

отпева васкршњи тропар, наглас се чита 

„Оче наш“ и друге молитве које се знају 

напамет, или се читају из молитвеника. 

После заједничке молитве, поново, једни 

другима честитају Васкрс и седају за свечано 

постављену трпезу. 

Туцање јајима 

 На столу стоји украшена чинија са 

офарбаним јајима. Домаћин први узима 

једно јaјe, a за њим сви укућани. Приликом 

туцања изговара се, такође, – „Христос 

Васкрсе“ и „Ваистину Васкрсе“. На Васкрс се 

прво једе кувано васкршње јаје, а онда 

остало јело. Тога дана, ако гост дође у кућу, 

прво се дарива фарбаним јајетом, па се онда 

послужује осталим понудама.     
  



Страна 3.  монаси из манастира Ковиља, који не само 

да су познати по духовности и  раду са 

зависницима, него и по изузетном појању. 

Такође, очекујемо долазак и фолклорног 

ансамбла и естрадног уметника Љубише 

Васиљевића. Кум овогодишње славе Мићо 

Абдушевић  позива све људе добре воље 

који желе да се укључе у организацију и 

помогну у организовању овог, за нашу 

парохију јединственог догађаја, да му се јаве 

на телефон 0170/9660006. Свечани ручак ће 

бити у сали крај капеле у Princ Eugen 

Strasse - Bartolomeus Kapelle. Такође, због 

високих трошкова организације улаз у салу 

ће се наплаћивати 15€ (кафа и ручак 

урачунати у цену).   

 

Парохијска писма 

 

  Будући да нам се у предходна три 

наврата вратило преко 100 писама молим 

Вас да ми указете на оне који нису примили 

пошту како бисмо тај проблем исправили. 

Такође, свако ко жели да обавештења 

добија путем електронсе поште, и тако 

уштеди новац својој цркви, може се јавити 

свом свештенику. 

 

 Васкршње водице 

 

  Драга браћо и сестре, будући да ми је 

ово прва година на парохији, и да немам 

бројеве телефона од велике већине 

парохијана, молим Вас да се јавите да бих 

могао посетити Ваш дом и заједно са Вама 

помолити се Господу. Такође Вас молим да 

имате разумевања за смањени број мојих 

слободних термина због површине наше 

парохије. 

 Ваш молитвеник пред Господом, 

презвитер Бојан Симић 

prezviterbojan@gmail.com; 0176/45651586 

 

 

ОБАВЕШТЕЊА 

 

Епархијска слава у Франкфурту- 

Св. Николај Жички и Охридски  - 02. мај  

 

  П о  б л а г о с л о в у  Њ е г о в о г 

П р е о с в е ш т е н с т в а  Е п и с к о п а 

средњоевропског Господина Сергија, први 

пут ове године, биће прослављена 

епархијска слава - Св. Николај Жички и 

Охридски у Франкфурту. Како је ово слава 

читавог верног народа и свештенства 

очекује се долазак великог броја верника 

из свих крајева Немачке. Овим поводом 

позивам све парохијане да својим 

доласком увеличају прву епархијску славу.  

 

Црквена слава у Ландсхуту  

Св. Василије Острошки - 16. мај 
 

  О в е  г о д и н е  п р с л а в и ћ е м о                  

Св. Василија Острошког у прву суботу по 

празнику, 16. маја. У 11 часова почеће 

молитва а по молитви биће обављено и 

резање славског колача и пригодна гозба 

коју ове године припређују кумови Душко 

Жижак и Душко Јовановић са својим 

породицама. Славски ручак биће 

приређен у сали која се налази у склопу 

цркве, Fliederstraße 17.  У име кумова, и у 

своје име, позивам све да дођу на 

празнично славље да бисмо сви заједно 

прославили једнога од највећих светитеља 

и чудотвораца наших простора.  Такође, 

замолио бих свакога ко је у могућности да 

направи неку слану или слатку 

посластицу да то и учини и наше славље 

увелича. 

 

Црквена слава у Пасау 

Св. Прокопије - 18. јул 

 О в о г о д и ш њ а  п р о с л а в а                     

Св. Прокопија биће обележена посебним 

гостима. Наиме, у госте нам долазе 

 



 
 
 

 

Регенсбург: Kapuzinergasse 11 

05.април.....................недеља...........................................09.15h Цвети 

09.април.....................четвртак.........................................18.00h Бденије (Велики Четвртак) 

10.април.....................петак..............................................17.00h Велики Петак 

12.април.....................недеља............................................09.15h  ВАСКРС 

14.април.....................уторак.............................................09.15h  ВАСКРСШЊИ УТОРАК 

25.април.....................субота.............................................18.00h  Вечерње 

06.мај..........................среда................................................08.00h  Литургија (Ђурђевдан) 

12.мај..........................уторак..............................................18.00h  Вечерње (Св.Василије Острошки) 

21.мај..........................четвртак..........................................18.00h  Вечерње (Спасовдан) 

30.мај..........................субота..............................................18.00h  Задушни помен 

01.јун..........................понедељак.......................................18.00h  Духовски понедељак 

03.јун...........................среда................................................18.00h  Св. цар Константин 

13.јун...........................субота...............................................09.15h  Литургија 

28.јун............................недеља.............................................09.15h  Литургија (Лазаревдан) 

07.јул............................уторак.............................................18.00h  Вечерња (Ивањдан) 

12.јул............................недеља.............................................09.15h  Литургија (Петровдан) 

14.јул............................уторак..............................................18.00h Вечерње (Козма и Дамњан) 

 

Фрајсинг: Bahnhofstraße 3   

09. април.......................четвртак........................................10.00h  Св. Литургија (Велики Четвртак) 

11.април........................субота...........................................17.00h  Освећење јаја (Велика Субота)  

13.април........................понедељак...................................10.00h  ВАСКРСШЊИ ПОНЕДЕЉАК 

26.април........................недеља..........................................10.00h Литургија  

03.мај.............................недеља...........................................10.00h  Литургија  

17.мај............................недеља............................................10.00h  Литуггија 

30.мај.............................субота............................................10.00h  Литургија (Задушни помен) 

14.јун.............................недеља...........................................10.00h  Литургија 

27.јун.............................субота.............................................10.00h  Литургија 

05.јул..............................недеља...........................................10.00h  Литургија 

 

Ландсхут: Fliederstraße 17   

11.април........................субота............................................15.00h Освећење јаја (Велика Субота)  

26.април........................недеља...........................................15.00h Служба 

16.мај.............................субота.............................................11.00h Прослава Св.Василија – СЛАВА 

30.мај.............................субота.............................................15.00h Задушни помен 

14.јун..............................недеља............................................15.00h Служба 

27.јун..............................субота.............................................15.00h Служба 

 

Пасау: Princ Eugen Strasse - Bartolomeus Kapelle (Привремено богослужбено место) 

11.април........................субота............................................10.00h Освећење јаја (Велика Субота)  

18.април........................субота............................................10.00h Литургија 

10.мај............................недеља............................................10.00h Литургија 

31.мај............................недеља............................................10.00h Литургија (Троице и задушни помен) 

07.мај............................недеља............................................10.00h Литургија (Покладе) 

21.јун.............................недеља............................................10.00h Литургија 

18.јул..............................субота............................................10.00h Литургија-Прослава Св. Прокопија-СЛАВА 

 

Бургхаусен: Mautnerstraße 238   

04.април.........................субота...........................................10.00h Лазарева субота 

11.април.........................субота...........................................20.00h Освећење јаја (Велика Субота)  

19.април........................недеља..........................................10.00h Литургија 

24.мај..............................недеља..........................................10.00h Литургија (Св. Кирило и Методије) 

31.мај..............................недеља..........................................16.00h Задушни помен 

20.јун...............................субота...........................................10.00h Литургија 

 

 


