
 

 
  
 

 

 

Драга браћо и сестре,  

 ово парохијско 

писмо пишем Вам у 

времену припремних 

седмица Васкршњег поста желећи да како 

себе, тако и Вас, подсетим и духовно 

припремим за почетак овог великог   поста.  

 Као што и сама реч каже, припремне 

седмице поста служе нам како за духовне, 

тако и за телесне припреме пред пост. Њих 

укупно има четири и то су: Недеља о Митару 

и Фарисеју, Недеља о блудном сину, 

Месопусна и Сиропусна седмица. Дакле, све 

ове седмице пропраћене су и посебним 

јеванђелским причама које нас уче покајању, 

послушности и скромност. Врлинама које нас 

сигурно воде у Царство Божије.  

 Месопусна седмица, како сама реч каже, 

јесте последља седмица у којој једемо месо; 

док сиропусна, која је ове године само на један 

дан ограничена, представља седмицу белог 

мрса тј. седмицу у којој је дозвољено јести 

млечне производе.  

 Ове године васкршњи пост почиње        

14. марта и траје до 01. маја када прослављамо 

Празник над Празницима - Васкрс. Као Ваш 

свештеник и духовник позивам Вас да 

испостите овај пост Христа ради, да 

приступате Св. Причешћу што чешће како 

би сте своја срца испунили љубављу и 

благодаћу Божијом. Ми хришћани се 

спашавамо искључиво кроз заједницу која се 

кроз Литургију  пројављује. То значи да што  

се чешће причешћујемо то смо ближи 

Господу.  

 Поштујући црквену традицију, а ради 

благослова породице и домова, у току 

Васкршњег поста обилазићу и Ваше домове 

ради освећења васкршње водице.  Трудићу се 

да се благовремено најавим свим верницима. 

Међутим, молим Ваши за разумевање за сужени 

избор слободних термина и смањену 

флексибилност услед конструкције парохије. 

Сви који из различитих разлога до сада  нису 

практиковали ову праксу, а имају жељу да то 

промене, могу ми се обратити на првој Служби 

или путем телефона.  

 Епархијска слава Св. Николај Жички ове 

године биће прослављена у Диселдорфу             

05. маја. Том приликом окупиће се наш верни 

народ из свих крајева Немчке, те позивам све 

који имају могућности да узму учешћа на овој 

прослави.  

 Такође, важно је напоменути да ове године 

Ђурђевдан ваља мрсно обележити иако пада у 

посни дан - петак. Као што  је познато све 

светитеље који се прослављају у току посних дана 

ваља посно обележити. Ово важи и за светитеље 

који се не празнују само у посту, него и средом 

или петаком. Изузетак од правила је једино ако 

ти светитељи падају у тзв.           Трапаву седмицу 

која је изузета од поста. Ове године то је случај са 

Ђурђевданом.  

  Ваља се подсетити и на Петропавловски 

пост који нам предстоји од 27. јуна до 12. јула. 

Вољом Божијом овај пост ове године траје две  

седмице те верујем да никоме неће 

представљати оптерећење и да ћете се 

причестити у великом броју.  

  Заштитника богослужбеног места у 

Ландсхуту, Св. Василија Острошког, 

прославићемо 14. маја; док ћемо Св. Прокопија, 

славу богослужбеног места у Пасау, прославити 

17. јула.  Надам се да ћемо се у  великом броју  
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окупити на обе прославе како би смо молитвено 

испросили благослов ова два дивна светитеља.  

 Такође, треба се сетити и задушних 

помена које нам предстоје 05. марта и 18. јуна.  

Већ неколико пута сам Вам писао о важности 

истих. Нажалост због удаљености нисмо у 

могућности на те дане посетити гробове наших 

ближњих, али имамо могућност да покажемо 

да нисмо заборавили на њих доласком на 

Службу, припремањем жита и паљењем свећа. 

 Будући да и даље има оних који не 

примају парохијску пошту, молим Вас да такве 

упутите на јавиљање мени како би смо то могли 

исправити.  

 Не заборавите да се редовно 

причешћујете и да долазите на Службе. Црква је 

ту Вас ради али то не значи да на Службу ваља 

долазити само кад нешто у животу не иде 

добрим путем, или да у цркву долазе само они 

који имају проблеме, већ да наше спасење без 

Причешћа, молитве и благослова Божијега није 

могуће. 

 

 НОВО БОГОСЛУЖБЕНО МЕСТО У 

РЕГЕНСБУРГУ 

 Вољом и дозволом Божијом наш живот 

испуњен је различитим искушењима. Једно од 

таквих искушења јесте и ово које је снашло све 

нас у Регенсбургу, а које је везано за цркву у којој 

смо до сада се Господу молили. Наиме, као што 

сте упознати због радова и реконструкције 

комплетне зграде нисмо у могућности већ 

неколико месеци да имамо редован 

богослужбени живот у Регенсбургу, а самим 

тим ни да се причестимо. Стога благословом 

Његовог Преосвештенства Епископа Сергија, а 

уз свесрдну помоћ Бискупа регенсбуршког 

Господина Рудолфа, од 28. фебруара Службе 

Божије ћемо врштити на новој адреси у цркви 

Св. Николе (St. Nikolaus Kirche) на адреси: Obere 

Regenstrasse 27. Дакле, прва Служба у новој 

цркви служиће се на прославу заштитника 

Регенсбурга Св. Симоена Мироточивог               

28. фебруара са почетком у 09:30 часова. По 

завршеној Литургији биће уприличен свечани 

ручак у парохијском дому цркве Св. Јосифа (St. 

Josef Kirche) која се налази неколико стотина 

метара од нашег новог богослужбеног места на 

адреси: Donaustauferstr. 29. До новог 

богослужбеног места саобраћа градска линија 

бр. 3 која радним данима има полазак на сваких 

20 минута, а викендима на сваких пола сата. 

Аутобуска станица на којој треба изаћи се зове: 

Schule St. Nikola. Верујем да ово предстатавља 

велику промену за све нас, али још чвршће 

верујем да је то Воља Божија и да ћемо је као 

такву сви прихватити. 



 

 

 

 

  РАСПОРЕД СЛУЖБИ 

 
                     Регенсбург – Obere Regenstrasse 27     

  
 

           Фрајсинг: Bahnhofstraße 3     

  
 

 

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. март Субота 18:00 часова Задушни помен 

13. март Недеља 10:00 часова Литургија 

19. март Субота 10:00 часова Литургија 

07. април Четвртак 18:00 часова Благовести 

10. април Недеља 10:00 часова Литургија 

28. април Четвртак 18.00 часова Велики Четвртак 

01. мај Недеља 10:00 часова Васкрс 

06. мај Петак 08:00 часова Ђурђевдан - Резање славских колача 

12. мај Четвртак 18:00 часова Св. Василије Острошки 

22. мај Недеља 18:00 часова Вечерња служба 

03. јун Петак 18:00 часова Св. Константин и Јелена 

09. јун Четвртак 18:00 часова Спасовдан 

18. јун Субота 18:00 часова Задушни помен 

26. јун Недеља 10:00 часова Литургија 

28.јун Уторак 18:00 часова Видовдан 

02. јул Субота 10:00 часова Литургија 

07. јул Четвртак 18:00 часова Ивањдан 

12. јул Уторак 18:00 часова Петровдан 

31. јул  Недеља 10:00 часова Литургија 

05. март Субота 10:00 часова Задушни помен 

20. март Недеља 10:00 часова Литургија 

09. април Субота 10:00 часова Литургија 

17. април Недеља 10:00 часова Литургија 

30. април Субота 10:00 часова Велика Субота - Освећење јаја 

06. мај Петак 10:00 часова Ђурђевдан – резање славских колача 

15. мај Недеља 18:00 часова Вечерња служба 

29. мај Недеља 10:00 часова Литургија 

04. јун Субота 10:00 часова Литургија 

18. јун Субота 10:00 часова Задушни помен 

03. јул Недеља 10:00 часова Литургија 

24. јул Недеља 10:00 часова Литургија 



 

 

        Ландсхут: Mautnerstraße 17 

  
 

*Једини слободни термин у јуну те ћемо сходно томе задушни помен на овај дан служити 

           

           Пасау: Prinz Eugen Strasse 2 - Bartholomäus Kapelle (Привремено богослужбено место)      

        Бургхаусен: Mautnerstraße 238 

05. март Субота 15:00 часова Задушни помен 

13. март Недеља 15:00 часова Изобразитељна служба 

09. април Субота 15:00 часова Изобразитељна служба 

29. април Петак 20:00 часова Велики Петак - Освећење јаја 

14. мај Субота 15:00 часова Прослава Св. Василија - СЛАВА 

29. мај Недеља 15:00 часова Изобразитељна служба 

04. јун Субота 15:00 часова Задушни помен * 

03. јул Недеља 15:00 часова Изобразитељна служба 

06. март Недеља 10:00 часова Задушни помен 

12. март Субота 10:00 часова Литургија 

03. април Недеља 10:00 часова Литургија 

24. април Недеља 10:00 часова Цвети 

30. април Субота 17:00 часова Велика субота - Освећење јаја 

28. мај Субота 10:00 часова Литургија 

12. јун Недеља 10:00 часова Литургија 

19. јун Недеља 10:00 часова Литургија 

09. јул Субота 10:00 часова Литургија 

17. јул Недеља 10:00 часова Прослава Св.Прокопија- СЛАВА 

06. март Недеља 16:00 часова Задушни помен 

27. март Недеља 10:00 часова Литургија 

23. април Субота 10:00 часова Лазарева субота 

29. април Петак 18:00 часова Велики Петак – Освећење јаја 

06. мај Петак 14:00 часова Ђурђевдан – Сечење славских колача 

08. мај Недеља 10:00 часова Литургија 

05. јун Недеља 10:00 часова Литургија 

19. јун Недеља 16:00 часова Задушни помен 

10. јул Недеља 10:00 часова Литургија 

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 

 

 

 

презвитер Бојан Симић 
0176/45651586 

spc-regensburg.de 

prezviterbojan@gmail.com 

Facebook: СПЦ Регензбург / SPC Regensburg 


