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Драга браћо и сестре,  

 

пишем Вам надајући 

се да Вас затичем у здрављу и весељу, у 

овом периоду после годишњих одмора.  

 Као и сваки пут до сада и у овом 

писму покушаћу да Вам скренем пажњу 

на одређене спасоносне моменте за 

којима постоји потреба у нашој 

парохији. 

 

      МОЛИТВА ЗА БОЛЕСНЕ 

 

 Богослужења су проткана 

молитвама Господу за различите наше 

потребе. Међу молитвама своје место 

свакако налазе и молитве за болесне које 

се читају како у склопу свакодневних 

богослужења тако и као засебнa 

молитвословља која се могу вршити у 

храму, дому верника, болници... Њихов 

циљ јесте наше духовно и телесно 

излечење али њихова делотворност пре 

свега зависи од наше вере, односно наде 

коју положимо у Господа. Читајући             

Св. Писмо на више места можемо се 

уверити да пре излечења Христос тражи 

или пак увиђа чврсту веру код 

болесника. Дакле темељ излечења јесте у 

непоколебљивој вери и уздању у љубав 

Божију. По излечељу Христос каже: 

“Иди и не греши више“ или „Опраштају 

ти се греси твоји“ указујући да смо ми 

сами кривци за нашу болест. 

 Св. Апостов Јаков наm даје упуство 

шта требамо чинити у болести рекавши: 

„Болује ли ко међу вама? Нека дозове 

презвитере (свештенике) црквене, и нека се 

моле над њим, помазавши га уљем у име 

Господње. И молитва вере ће спасити 

болесника и подигнуће га Господ; и ако је грехе 

учинио опростиће му се“ (Јак 5,14-15). 

 Нажалост приметио сам да многи 

имају стид рећи да болују, да се многи 

плаше обратити се свештенику за помоћ, 

за читање молитве. Драги моји, наша је 

дужност да се молимо једни за друге и да 

помажемо једни другима.  С тога слободно 

се јављајте да се заједно молимо Господу за 

Ваше оздрављење. Слободно пре почетка 

сваке Литургије дајте цедуљу са Вашим 

именом и именима Ваших ближњих да их 

помињемо на проскомидији, моменту где 

се ваде честице које се касније у путиру 

сједињују са Крвљу Христовом којом се ми 

касније причешћујемо. Не заборавите да се 

припремате за Исповест и Причешће, за 

најмоћније лекове против сваке болести и 

свих обољења. 

 

СЛАВИТЕ ЛИ КРСНУ СЛАВУ? 

 

 У читавом хришћанском свету ми, 

Срби, смо једини народ који слави славу, 

односно има свог породичног светитеља 

заштитника. Ова дивна традиција испуњава 

благодаћу Божијом и благословом нашег 

заштитника читав наш дом, наше биће и наш 

живот. Верујем да је свима позната 

пословица: „Где Срба има, тамо се и слава 

слави“. Ова пословица указује нам на то да 

саше славе и нашу традицију нисмо 

запоставили и заборавили без обзира где се  

  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА РЕГЕНСБУРГ  



 
  

 налазили.  Иако велика већина верника 

свога заштитника слави онако како је то по 

вољи Господу, уз освеећна славска 

знамења, свећу и икону, нажалост постоји 

и један део верних који већи значај придају  

славској трпези. Наравно, лепо је о томе 

дану почастити родбину и пријатеље, али 

славски ручак без освећених славских 

знамења и молитвеног обраћања Господу и 

Светитељу није ништа више до обичан 

ручак. Дарови, славски колач, жито и вино, 

приносе се Господу и нашој слави на дар и 

благослов како би тако освећени нас 

осветили и подарили нам здравље, 

напредак и берићет. Лишивши себе овога 

ми заправо себе лишавамо саме славе. 

 Такође, себе благослова лишавају и 

они који се према своме Светитељу 

неодговорно понашају говорећи како им 

још слава није предата, иако већину 

живота живе одвојено од родитеља и имају 

своју породицу, да неко од фамилије слави 

у старој кући, да брат слави 

итд.Заборављамо да је слава слава 

породице пре свега а не имања, да сваки 

мушки потомак онога момента кад се 

одвоји од својих родитеља треба и дужан је 

да славу преузме ради свога берићета и 

напредка, као и напредка свога потомства. 

 Још увек међу адресама које 

поседујем има приличан број оних адреса у 

којима нема података о Крсној слави.  

Стога, молим све парохијане, који поводом 

своје Крсне славе нису до сада добијали 

позив од мене да се благовремено јаве како 

би моги да отпочну са правилним 

слављењем свога заштитника и како би 

коначно свој живот и живот својих 

ближњих испунили заштитом свога 

Светитеља. 

 

МОЛИТВА ЗА ПРИЛОЖНИКЕ 

 

 Иако се на свакој служби молитвено 

помињу они који помажу своју цркву 

путем парохијала или појединачних 

прилога, како би њихов благослов и 

блгослов њихових ближњих  био још већи 

у току септембра, на првој служби у сваком 

богослужбеном месту, читаће се посебне 

молитве благодарности за све приложнике. 

 

ЦРКВЕНА СЛАВА У ФРАЈСИНГУ 

 

 Заштитника богослужбеног места у 

Фрајсингу  ове године ћемо прославити    

19. новембра. Славско вечерње 

богослужење почеће у 18.00 часова. По 

завршеној молитви биће припремљена 

славска гозба и народно весеље. По први 

пут ове године славље ће бити 

организовано у Мосбургу у  Kolpingsheim 

сали на адреси Kolpingstrasse 9,               

85368 Moosburg a.d. Isar. 

 Кумови овогодишње славе породице 

Кркљић и Дакић вас срдачно позивају  и 

радују се Вашем доласку. 

———————————————————— 

презвитер Бојан Симић 

0176/45651586 

spc-regensburg.de 

prezviterbojan@gmail.com 

Facebook: СПЦ Регензбург / SPC Regensburg 
—————————————————————————- 

Ваше добровољне прилоге можете уплаћивати 

на сл. рачун: 

IBAN: DE74710610090000080276 

SWIFT-BIC: GENODEF1AOE 

Bei der: Raiffeisenenbank Altötting Mühldorf            

Verwaltung: 

Serbisch-Orthodoxe Kirchengem. 

Heil. Simeon M. Mitgliedsbeitrag 

Eisenmann Str. 19 

93049 Regensburg 
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Фрајсинг - Bahnhofstrasse 3  

 
 

 

 

03. септембар субота 18:00 часова Вечерња служба 

14. септембaр среда 18:00 часова Вечерња служба 

21. септембaр среда 18:00 часова Вечерња служба – 

Мала Госпоина 

 27. септембар уторак 18:00 часова Вечерња служба - 

Крстовдан 

08. октобар субота 18:00 часова Задушни помен 

16. октобaр недеља 10:00 часова Литургија 

29. октобар субота 18:00 часова Вечерња служба 

05. новембар субота 18:00 часова Задушни помен 

08. новембар уторак 18:00 часова Вечерња служба - 

Митровдан 

20. новембар недеља 10:00 часова Литургија 

21. новембар понедељак 08:00 часова Аранђеловдан 

27. новембар недеља 10:00 часова Литургија 

03. децембар субота 10:00 часова Литургија 

11. децембар недеља 10:00 часова Литургија 

19. децембар понедељак 13:00 часова Резање славских колача

– Св. Никола 

06. јануар петак 18.00 часова Освећење Бадњака 

07. јануар субота 10.00 часова Божић 

11. септембар недеља 10:00 часова Литургија 

25. септембар недеља 10:00 часова Литургија 

08. октобар субота 10:00 часова Задушни помен 

15. октобар субота 10:00 часова Литургија 

27. октобар четвртак 10:00 часова Литургија – Св. Петка 

05. новембар субота 10:00 часова Задушни помен 

13. новембар недеља 10:00 часова Литургија 

19. новембра субота 16:30 часова ЦРКВЕНА СЛАВА – 

СВ. АРСЕНИЈЕ 

21. новембар понедељак 12:00 часова Аранђеловдан – Сечење 

славских колача 

04. децембар недеља 10:00 часова Литургија - Ваведење 

19. децембар понедељак 08:00 часова Литургија – Св. Никола 

24. децембар субота 10:00 часова Литургија 

06. јануар петак 10.00 часова Освећење Бадњака 



 

Ландсхут - Fliederstrasse 17  

 
 

 

Пасау - Prinz-Eugen-Strasse 2 – Bartholomäus Kapelle  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургхаусен - Mautnerstrasse 238  

 

Дођите на Службу, захвалите се Господу на свему 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 

11. септембар недеља 15:00 часова Изобразитељна служба 

25. септембар недеља 15:00 часова Изобразитељна служба 

08. октобар субота 15:00 часова Задушни помен 

15. октобар субота 15:00 часова Изобразитељна служба 

05. новембар субота 15:00 часова Задушни помен 

19. новембра субота 15:00 часова Изобразитељна служба 

04. децембар недеља 15:00 часова Изобразитељна служба 

24. децембар субота 15:00 часова Изобразитељна служба 

06. јануар петак 15.00 часова Освећење Бадњака 

04. септембар недеља 10:00 часова Литургија 

09. октобар недеља 10:00 часова Задушни помен 

23. октобар недеља 10:00 часова Литургија 

06. новембар недеља 10:00 часова Задушни помен 

10. децембар субота 10:00 часова Литургија 

18. децембар недеља 10:00 часова Литургија 

05. јануар четвртак 18.00часова Освећење Бадњака 

18. септембар недеља 10:00 часова Литургија 

02. октобар недеља 10:00 часова Литургија 

09. октобар недеља 16:00 часова Задушни помен 

30. октобар недеља 10:00 часова Литургија 

06. новембар недеља 16:00 часова Задушни помен 

12. новембар субота 10:00 часова Литургија 

17. децембар субота 10:00 часова Литургија 

25. децембар недеља 10:00 часова Литургија 

05. јануар четвртак 20.30часова Освећење Бадњака 


