
 

 
  
 

 

 

 

Драга браћо и сестре,  

 

 Полако али сигурно 

приближавамо се празнику рођења 

Христовог – Божићу. Долазећи у сусрет 

овоме великом празнику  већ смо 

закорачили у време поста које нас духовно 

и телесно припрема за Богомладенца 

Христа.  О овим посним данима саветујем  

пре свега преиспитивање својих  мисли и 

дела, присније и чешће молитве Господу, 

чињење добрих дела, али и круну свега 

овога Св. Тајну причешћа. Као Ваш 

духовник молим Вас и позивам да се 

причешћујете што је чешће могуће и да 

посећујете богослужења свога спасења 

ради и ради благослова Ваше  породице. 

 Светосавске прославе 

 Нашега Просветитеља и Учитеља    

Св. Саву прославићемо у свим 

богослужбеним местима пре свега 

молитвом Господу и нашем дивноме 

светитељу, а потом и рецитацијама наших 

најмилијих  и пригодним послужењем. 

Позивам све родитеље да са својом децом 

увежбају пригодну песмицу  и доведу их  

да свој труд покажу најпре Св. Сави, а 

потом и свима нама, и за то добију  поклон 

љубави—пакетић. 

Термини прослава су сл: 

Регенсбург  22. јануар 10:00 часова 

Бургхаусен 28. јануара 18:00 часова 

Пасау 29. јануар  10:00 часова 

Фрајсинг 05. фебруар  10:00 часова 

Ландсхут  05. фебруар  10:00 часова 

 Будући да је Св. Сава  слава 

богослужбеног места у Бургхаусену, и да се о 

овоме термину уприличи и народно весеље, 

постарали смо се да ове године све нас 

увесели  естрадни уметник Мишо Давидовић, 

који по други пут наступа у Бургхаусену.  По 

завршеној служби у цркви, 28. јануара  у 18:00 

часова, сви зајендо ћемо се упутити у градску 

салу на славску вечеру. Адреса сале је:     

Marktler Str. 15A, 84489  Burghausen. 

  По уприличеној прослави у 

Регенсбургу упути ћемо се  у  салу од цркве  

Светог Јосифа (St. Josef Kirche)  на послужење. 

У овој сали смо прошле године прославили 

црквену славу  - Св. Симеона  Мироточивог. 

Адреса је: Donaustaufer Str. 29, 93059  Regens-

burg. 

Црквене славе 

 Бургхаусен - Св. Сава, 28. јануар 18:00 

часова. После служби весеље на адреси:  

Marktler Str. 15A, 84489 Burghausen. 

 Регенсурб - Св. Симеон Мироточиви,              

26. фебруар у 10:00 часова. После 

празничне службе  прослава ће бити 

упрличена у  сали цркве Светог Јосифа 

(St. Josef Kirche) Donaustaufer Str. 29, 

93059  Regensburg. 

 Ландсхут  - Св. Василије Острошки,        

29. април у 11:00 часова. После  служби 

биће уприличен ручак у црквеним 

просторијама. (Могућа  помена сале. 

Биће накнадно обавештење). 

  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА РЕГЕНСБУРГ  



  

 
  

  Пасау - Св. Прокопије,  15. јул у 10:00 

часова. Након празничне службе биће  

уприличен ручак у црквеним 

просторијама. (Могућа  помена сале. 

Биће накнадно обавештење). 

Васкршњи пост 

 

 Већ крајем фебруара ове године  

почиње нам и велики, Васкршњи пост.  

Пост почиње у понедељак 27.  фебруара и 

траје све до  Васкрса,  16. априла.  Верујем 

да сви знате да је овај пост строжијег 

карактера и да од свих нас изискује додатан 

подвиг и труд, како у посту и молитви, тако 

и у добрим делима.  

 Током Васкршњег поста трудићу се 

да  обиђем све домове који примају 

свештеника ради освећења васкршњих 

водица. Регенсбург и ближу околину  

обилазићу радним данима,  док  ћу остале 

домове, у другим богослужбеним местима, 

обилазити  викендима сходно распореду 

богослужења.  Нове парохијане молим да 

се благовремено јаве како би их имао у 

виду  за ово благодатно молитвословље.  

 

Задушни помени - Задушнице 

 

 Ове молитве, упућене нашим 

упокојеним ближњима, никако не би смо 

смели да заборавимо и прескочимо.            

О њима је свако од нас дужан припремити 

мало жито, уз списак најмилијих који су се 

у Господу упокојили, као наш принос Богу 

за њихово спасење.  Наравно овај дан не би 

смео да прође без паљења свећа за 

упокојене. Правило је да се за свакога 

покојника намени по једна свећа . 

 Задушне помене служићемо      

18/19. фебруара и 03/04. јуна. 

 

 Црквени календар 

 

 Као додатак овоме писму, а сходно 

вишегодишњој традицији,  прослеђујем 

Вам и џепно издање црквеног календара за 

просту 2017. годину. Уз календар, као и 

увек, прослеђује се  и уплатница са молбом 

за Ваш прилог који је заиста од круцијалог 

значаја за опстанак наше парохије. Зидно 

издање календара можете купити већ на 

следећој служби. 

 

Парохијал - месечни прилог цркви 

 

 Овај важан вид финансирања наше 

парохије  постаје све прихваћенији са Ваше 

стране. Постоје породице које већ дужи 

низ година својим месечним прилозима  

одржавају ову  парохију на стакленим 

ногама. Да би те ноге биле  стабилније 

потребно је да се сви укључимо и сходно 

својим могућностима  (прављењем         

Dauerauftraga у банци или код мене)

осигурамо да ова парохија настави и у 

будућности да постоји, не због нас, већ због 

наше деце, унука; оних који траба од нас да 

наследе наше име, веру, народност и 

културу. Стога молим све оне који до сада 

нису почели  са плаћањем парохијала да то 

учине. За Ваше прилоге уплаћене на конто 

цркве можете добити потврду за повраћај 

пореза и на тај начин  повратити део 

уплаћенога новца. Плаћањем парохијала 

бивате од стране државе препознати као 

чланови цркве.  

———————————————————— 

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 



   Регенсбург – Obere Regenstrasse 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бургхаусен: Mautnerstraße 238   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

06. јануар петак 20.00 часова Бадње вече - Дељење бадњака 

07. јануар субота 10.00 часова БОЖИЋ 

19. јануар четвртак 18.00 часова Богојављење - Освећење воде 

20. јануар петак 08.00 часова Јовањдан 

22. јануар недеља 10.00 часова ПРОСЛАВА СВ. САВЕ 

05. фебруар недеља 18.00 часова Вечерње богослужење 

15. фебруар среда 18.00 часова Сретење 

18. фебруар субота 18.00 часова Задушнице 

26. фебруар недеља 10.00 часова ЦРКВЕНА СЛАВА - СВ. СИМЕОН МИРОТОЧИВИ 

04. март субота 10.00 часова Теодорова субота 

07. април петак 10.00 часова Благовести 

13. април четвртак 08.00 часова Велики Четвртак - Литургија 

14. април петак 13.00 часова Велики Петак - Изношење плаштанице 

15. април субота 20.00 часова Велика Субота - Освећење јаја 

16. април недеља 10.00 часова ВАСКРС 

23. април недеља 18.00 часова Вечерња служба 

06. мај субота 08.00 часова Ђурђевдан 

12. мај петак 18.00 часова Св. Василије Острошки 

20. мај субота 18.00 часова Вечерња служба 

24. маја среда 18.00 часова Св. Кирило и Методије 

28. мај недеља 10.00 часова Литургија 

03. јун субота 18.00 часова Задушнице 

17. јун субота 10.00 часова Литургија 

07. јул петак 18.00 часова Ивањдан 

12. јул среда 18.00 часова Петровдан 

16. јул Недеља 10.00 часова Литургија 

06. јануар петак 15.00 часова Бадњи дан - Дељење бадњака 

15. јануар недеља 10.00 часова Литургија 

21. јануар субота 16.00 часова Освећење богојављенске воде 

12. фебруар недеља 10.00 часова Св. Три Јерарха 

19. фебруар недеља 16.00 часова Задушни помен 

19. март недеља 10.00 часова Литургија 

08. април субота 10.00 часова Лазарева субота 

15. април субота 15.00 часова Велика Субота – Освећење јаја 

30. април недеља 16.00 часова Вечерње богослужење 

05. мај петак 18.00 часова Невечерје Ђурђевдана – Освећење знамења 

07. мај недеља 10.00 часова Литургија 

21. мај недеља 16.00 часова Вечерња служба 

04. јун недеља 16.00 часова Задушни помен 

25. јун недеља 10.00 часова Литургија 

09. јул недеља 10.00 часова Литургија 



Фрајсинг: Bahnhofstraße 3   

 
Ландсхут: Fliederstraße 17    

 
Пасау: Prinz Eugen Strasse 2 - Bartholomäus Kapelle  

 

06. јануар петак 09.00 часова Бадњи дан - Дељење бадњака 

14. јануар субота 10.00 часова Св. Василије Велики 

22. јануар недеља 18.00 часова Освећење богојављенске воде 

05. фебруар недеља 10.00 часова ПРОСЛАВА СВ. САВЕ 

18. фебруар субота 10.00 часова Задушнице 

05. март недеља 10.00 часова Литургија 

26. март недеља 10.00 часова Литургија 

09. април недеља 10.00 часова Цвети 

14. април петак 18.00 часова Велики Петак - Изношење плаштанице 

15. април субота 09.00 часова Велика Субота - Освећење јаја 

23. април недеља 10.00 часова Литургија 

06. мај субота 11.00 часова Ђурђевдан - Сечење колача 

14. мај недеља 10.00 часова Литургија 

25. мај четвртак 10.00 часова Спасовдан 

03. јун субота 10.00 часова Задушнице 

18. јун недеља 10.00 часова Литургија 

15. јул субота 10.00 часова Литургија 

06. јануар петак 12.00 часова Бадњи дан - Дељење бадњака 

22. јануар недеља 15.00 часова Освећење богојављенске воде 

05. фебруар недеља 15.00 часова ПРОСЛАВА СВ. САВЕ 

18. фебруар субота 15.00 часова Задушнице 

05. март недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

14. април петак 15.00 часова Велики Петак - Изношење плаштанице 

15. април субота 12.00 часова Велика Субота - Освећење јаја 

23. април недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

29. април субота 11.00 часова ЦРКВЕНА СЛАВА – СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 

25. мај четвртак 15.00 часова Спасовдан 

03. јун субота 15.00 часова Задушнице 

18. јун недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

09. јул недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

15. јул субота 15.00 часова Изобразитељна служба 

06. јануар петак 17.30 часова Бадње вече - Дељење бадњака 

08. јануар недеља 10.00 часова Литургија 

21. јануар субота 10.00 часова Освећење богојављенске воде 

19. фебруар недеља 10.00 часова Задушници помен 

12. март недеља 10.00 часова Литургија 

02. април недеља 10.00 часова Литургија 

13. април четвртак 18.00 часова Велики Четвртак - Велико бденије 

15. април субота 17.30 часова Велика Субота - Освећење јаја 

30. април недеља 10.00 часова Литургија 

21. мај недеља 10.00 часова Литургија 

04. јун недеља 10.00 часова Задушници помен 

11. јун недеља 10.00 часова Литургија 

02. јул недеља 10.00 часова Литургија 

16. јул недеља 10.00 часова ЦРКВЕНА СЛАВА - СВ. Прокопије 


