
 

 
  
 

 

 

Драга браћо и сестре,  

 

 надам се да Вас 

затичем у здрављу и 

весељу, одморне и спремне за даље уздизање 

у речи и љубави Божијој.  

 Пре свега желео бих неколико речи да 

Вам кажем о Храму Божијем и понашању у 

њему. Често  занесени животним бригама и 

проблемима заборавимо шта нам је то све 

Господ подарио и како је овај свет устројио. 

Порeд свега створеног, Господ је уприличио и 

посебна места, места где ћемо се  молити, 

узности нашу хвалу и захвалност Богу. Та 

места су наши храмови и цркве. Они 

представљају Дом Божији и место где 

Свевишњи слуша наше вапаје. Такво место 

изазива код свакога хришћанина 

страхопоштовање. Управо то 

страхопоштовање треба да буде наша водиља 

за понашање у храму Господњем. Оно треба 

да испуни и наше физичке, али и духовне 

припреме за долазак на Службу Божију. 

Занимљиво је поменути да су у нашим 

селима, када се није толико водило рачуна о 

личној хигијени, људи су се купали и 

сређивали недељом и на велике празнике 

пре поласка у цркву. Тако су се мушкарци 

између осталога бријали, а жене водиле 

рачуна да одећа буде свечана, чиста и 

испеглана. Много тога можемо да научимо 

од наших старих, из њихове љубави и 

поштовања светиње. И ми данас још више 

треба да водимо рачуна када идемо у храм. 

Пре свега да нисмо недолично обучени у 

шорцеве, прекратке сукње и било који вид 

изазовне одеће, или пак обувени у папуче. 

Тиме не показујемо Господу да имамо 

поштовање према   Њему и Његовим 

светињама. Исто тако непоштовање показујемо 

и непотребним разговором у храму, жвакањем 

жвака , ометањем других у молитви и пушењем 

цигарета у црквеним просторијама и испред 

храмова. Ово последње је посебним указом 

Његовог Преосвештенства Господина Сергија 

најстрожије забрањено на територији наше 

Епархије.  

 Пре почетка Литургије треба се 

суздржавати од јела и пића, без обзира на то да 

ли се причешћујемо или не. Разлог томе је да тај 

дан буде започет молитвом и хвалом Господу 

која испуњава нашу душу,  али и оном 

освећеном нафором која се дели на крају 

Литургије, а која опет треба да испуни и освети 

наше тело. Стога она треба представљати први 

унос у наше тело који тог дана узмемо.  

 Као Ваш свештеник и служитељ молим Вас 

да се тога сви заједно придржавамо како би 

наше молитве Господу биле што усрдније а 

Његов одговор и благослов што богатији. 

 

Једнодневни постови 

 

 Пост за нас означава време туге и 

скрушености због наших грехова, размишљање 

о страдању и смрти, као и сећање на свете 

угоднике Божије. Зато, осим вишедневних 

постова, а ради измирења са Господом оних који 

се кају, Православна Црква чува 

и једнодневне постове  установљене као 

подсетник страдањима и смрти Господа нашег 

Исуса Христа или светитеља његових.  Држање 

ових једнодневних постова дубоко је укорењено у 

нашем народу . Ово нарочито важи за годишње 

једнодневне постове, који наш народ стого пости. 

  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА РЕГЕНСБУРГ  



 
  

  У једнодневне постове спадају следећи посни 

дани, који могу бити покретни и непокретни 

- седмични: среда и петак, и годишњи: 

Крстовдан, Усековање главе Св. Јована 

Крститеља и Возвижење Часног Крста. 

 На те дане обавезан је пост за све хришћане.  

 

       Задушнице и задушни помен 

 

Задушнице представљају дане 

посвећене нашим прецима и ближњима 

који су се упокојили и привремено растали 

од нас. Ови дани представљају доказ да ми, 

иако они нису више видљиво са нама, нисмо 

заборавили њих и њихову љубав. Држањем 

задушних помена не само да нисмо 

заборавили на њих, него  узношењем љубави 

и молитве молимо Творца да погледа на њих, 

да их прихвати по свом обећању и да им 

опрости сваки грех који су учинили. Сигурно 

је да су нас наши преци својом пажњом и 

љубављу небројано пута задужили да их се 

сећамо. Ово представља један, Господу 

најугоднији, начин да им се одужимо за сво 

добро које су нам дали.  

За нас који живимо ван наше 

отаџбине задушни помени знају бити тешки 

јер нисмо у могућности посетити гробове 

упокојених. У могућности смо помолити се у 

цркви Господу и принети свој принос у виду 

запаљених свећа за свакога покојног 

понаособ, и припремљеног жита и вина за 

наше ближње. Потребно је да свако за своје 

ближње припреми мање жито и са списком 

својим упокојених донесе у храм. Само тако 

можемо чисте савести погледати Господа и 

рећи да испуњавамо речи Његове.  

Симболика приноса је следећа: 

Жито нас симболично подсећа на Христове 

речи.“... да зрно тек кад умре род доноси, и то не 

у земном мраку, него у светлости сунца“. Жито 

је симбол смртног тела и бесмртне душе у 

светлости Царства небеског. Црно вино, којим 

се прелива жито, означава Божје милосрђе 

којим се залечују ране 

греха. Свећа је симбол 

светлости Христове. Он је 

рекао: „Ја сам светлост 

свету“. Та светлост треба 

да нас подсети на светлост 

којом Христос обасјава 

душе преминулих. Свећа 

је малена жртва Богу, који 

се за нас жртвовао. 

 Такође, важно је поменути да се на 

задушнице посебно дели милостиња 

сиромасима. Из тога је и произашао обичај 

ношења хране на гробове преминуих и чињења 

даћа. Милостиња се чини за душу преминулог а 

са циљем да се пре свега они који немају довољно 

угосте и почасте.  

 Наша црква је устројила да четири пута у 

току године имамо задушни помен: 

Духовске задушнице - пред Духове, Михољске 

задушнице - пред верски празник Михољдан, 

јесење или митровске задушнице пред 

Митровдан и зимске задушнице.  
 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81


 

Славске водице  

 

  Будући да један део парохијана има жељу 

да поводом слава свештеник посети њихове 

домове и освети славску водицу овим путем 

позивамо све парохијане који практикују овај 

обичај да се благовремено јаве своме свештенику. 

Пожељно би било барем десетак дана раније 

ступити у контакт са свештеником како би се 

договорио термин. 

 

 Интернет активности наше парохије 
 

  У циљу бољег и бржег контакта са 

младима, као и боље презентације наше Црквене 

Општине обавештавамо Вас да су отворене 

званичне странице наше цркве на Фејсбуку и 

Твитеру.  Праћењем ових страница можете 

имати увид у све активности у нашој парохији, 

као и приступ различитим корисним духовним 

садржајима. Такође, и наша интернет страница, 

spc-regensburg.de, редизајнирана је и прилагођена 

мобилним уређајима.  

  Пратите нас на Фејсбуру: СПЦ Регензбург / 

SPC  Regenzburg и на Твитеру: @spcregenzburg 

————————————————————— 

презвитер Бојан Симић 

0176/45651586 

spc-regensburg.de 

prezviterbojan@gmail.com 

Facebook: СПЦ Регензбург / SPC Regensburg 

Twitter: @spcregensburg 
—————————————————————————- 

Ваше добровољне прилоге можете уплаћивати 

на сл. kонто: 

IBAN: DE74710610090000080276 

SWIFT-BIC: GENODEF1AOE 

Bei der: Raiffeisenenbank Altötting Mühldorf            

Verwaltung: 

Serbisch-Orthodoxe Kirchengem. 

Heil. Simeon M. Mitgliedsbeitrag 

Eisenmann Str. 19 

93049 Regensburg 

 

ОБАВЕШТЕЊА 
 

 

Свеправославна Литургија - 04. октобар 

 

 По први пут ове године, а у сарадњи 

православних цркава у Регенсбургу ,  04. октобра 

у храму Св. Симеона Мироточивог у 

Регенсбургу (велика црква) биће одржана 

свеправославна Литургија. На Литургији ће 

служити  представници грчке, руске, румунске, 

бугарске и наше цркве.  Молитва ће бити 

служена на немачком језику и очекује се долазак 

представника града, католичке и евангелистичке 

цркве. Служба је замишљена као представљање 

и приближавање православља немачком свету, 

али и боље повезивање православних цркава. 

Позивамо све да својим доласком увеличају 

овају молитву. 

 

    Сабрање у Нирнбергу - 25. октобар 

 

 Поводом освећења капеле при храму Св. 

Кирила и Методија у Нирнбергу Његово 

Преосвештенство Господин Сергије служиће 

Архијерејску Литургију 25. октобра. Овим 

поводом, између осталих и презвитер Бојан 

Симић саслуживати на Литургији, те се 

позивају сви верни који су у могућности да 

присуствују у овом историјском моменту. 

 

 

 Исповест пре почетка Литургије 

 

 По благослову нашег Владике Господина 

Сергија, а ради бољег очувања поретка службе и  

практичности исповест ће бити вршена пре 

почетка Службе. Стога молимо верне да 

убудуће нешто раније дођу у храм како би се 

исповедили. 

  

 

 

 



 
 
 

 

Регенсбург: Kapuzinergasse 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрајсинг: Bahnhofstraße 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ландсхут: Fliederstraße 17   

 

 

 

 

 

 

Пасау: Prinz Eugen Strasse - Bartholomäus Kapelle (Привремено богослужбено место) 

 

 

 

 

 

 

Бургхаусен: Mautnerstraße 238           

  Дођите на Службу, захвалите се Господу на свему лепоме у Вашем 

животу, помолите му се за сваки проблем, бригу и бол који имате, узмолите Га за 

снагу и начин да победите сваку животну ситуацију. Господу се треба највише у 

добру молити да добро и остане, а не само у недаћи.  Службе се, Вас и Вашега 

спасења ради, служе и зато не дозволите да су нам храмови празни и срца пуста, већ 

ради добра свих нас долазите на молитву и причешћујте се. 

         Ваш свештеник,  

                     Бојан Симић 

 

 

 

05. септембар субота 18.00 часова Вечерња служба 

21. септембар понедељак 18.00 часова Вечерња служба - Мала Госпојина 

27. септембар недеља 09.15 часова Литургија - Крстовдан 

04. октобар недеља 10.00 часова Свеправославна Литургија 

10. октобар субота 18.00 часова Задушнице 

14. октобар среда 18.00 часова Вечерња служба- Покров П. Богородице 

31. октобар субота 09.15 часова Литургија – Лучиндан; Св. Петар Цетињски 

06. септембар недеља 10.00 часова Литургија 

13. септембар недеља 18.00 часова Вечерња служба 

03. октобар субота 10.00 часова Литургија 

10. октобар субота 10.00 часова Задушнице 

27. октобар уторак 10.00 часова Литургија - Св. Петка 

06. септембар недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

03. октобар субота 15.00 часова Изобразитељна служба 

10. октобар субота 15.00 часова Задушнице 

26. септембар субота 10.00 часова Литургија 

11. октобар недеља 10.00 часова Задушни помен 

17. октобар субота 10.00 часова Литургија 

20. септембар недеља 10.00 часова Литургија 

11. октобар недеља 16.00 часова Задушни помен 

18. октобар недеља 10.00 часова Литургија 


