
 
ПАРОХИЈСКО ПИСМО вашег свештеника Јереја Бојана СимићаПАРОХИЈСКО ПИСМО вашег свештеника Јереја Бојана Симића   

   Користим ову прилику 

да вас обавестим о про-

менама у регенсбуршкој 

црквеној општини и парохији. Уједно, корис-

тим и прилику да вам се преставим као ваш 

нови свештенослужитељ. Зовем се Бојан Си-

мић. Рођен сам 20.07.1988 у Лозници од 

родитеља, оца Драгана и мајке Јеве, радника 

по занимању. Основно образовање стекао 

сам у Крупњу а потом уписао Богословију Св. 

Арсенија у Сремским Карловцима. По завр-

шетку средње Богословске школе, уписао 

сам Теолошки факултет у Београду и на ис-

том дипломирао 2011 год. Једно време радио 

сам као сарадник поклоничке Агенције СПЦ 

«Доброчинство» у Београду, а од 2012 годи-

не боравио сам у Регенсбургу ради усавр-

шавања немачког језика. Ове године сам са 

својом супругум Даниелом приступио Св. 

Тајни Брака. Дана, 05. октобра Његово Прео-

свештенство Епископ Сергије, рукоположио 

ме је у чин ђакона у Нирнбергу. Свеште-

нички чин примио сам седам дана касније у 

храму Св. Стефана и Јелене у Аугсбургу. 

Рукоположење је извршио Његово Преос-

вештенство Епископ Сергије. То су била прва 

рукоположења које је извршио наш нови 

Епископ Господин Сергије.  

 Као ваш нови свештеник, пре свега да 

вам пожелим здравља, љубави и бладодати 

Божије, и да вас позовем да умножавате 

љубав, да праштате једни другима, да се 

међусобно помажете и да пре свега чувате 

своју веру, нашу културу и традицију. Изнад 

свега молим вас да редовно долазите на Света 

Богослужења, да без страха приступате Светом 

Причешћу и тако се сједињује са Христом, опле-

мењујући тако и себе и све нас око себе. 

 Христос нам поручује «Будите у мени и ја 

ћу у вама». Као ваш нови свештеник, жеља ми 

је да посетим сваки наш дом, да вас упознам. 

Не само ради вршења обреда, него и због свих 

ваших духовних потреба и упознавања.  

 Водећи се народном изреком: «Ко пости, 

душу гости», спремајте душу своју за Божићни 

пост. Приђите Господу  да би и Он пришао ва-

ма. Осетите љубав његову и оснажите дух свој 

да у радости дочекамо дан Рођења  Христовога 

и испунимо домове своје благодаћу Божијом. 

 Молите се вашим заштитницима и патро-

нима и прослављајте своје Крсне славе трудећи 

се да испуните, пре свега духовну димензију, на 

радост вашег заштитника, а држећи се хриш-

ћанских обичаја и закона. Крсне славе које се 

славе у посне дане, тако и прослављати. Тако је 

пре свега Богу угодно а и самим светитељима 

јер се каже:»И свет пролази и жеља његова, а 

који твори вољу Божију остаје довијека».  

 Мој програм рада у повереној ми паро-

хији биће утемељен на Светом Јеванђељу. Дола

-зим да вам служим, да вам будем пастир и 

духовник. 

 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА И ПАРОХИЈА У РЕГЕНСБУРГУ  

 

  

Теме овога броја: 

 Новости у нашој парохији 

 Рукоположење о. Бојана Симића и 

представљање верницима 

 Организовање црквеног живота 

 Нови Епископ у Епархији 

Средњоевропској 

 Прва канонска посета Епископа 

Сергија нашој парохији 

 Распоред  Светих Богослужења до 

краја године 

 



 
Страна 2  

 Најљубазније вас молим, да сви ви који користите елек-

тронску пошту, доставите ми своје мејл адресе како бисмо 

приликом слања информација од цркве, смањили високе трош-

кове слања писама поштом.  

 Наша Црква у дијаспори као и у домовини, живи искљу-

чиво од добровољних прилога својих верника. У исто време 

наши верници нису дужни у Немачкој да плаћају црквени 

порез, ткз. (Kirchensteuer). Тај порез плаћају само припад-

ници Римокатоличке и Евангелистичке Цркве. Наша Црква уку-

пно, па и наша парохија у Регензбургу, финансира се само од 

добровољних прилога свих верника који живе и раде на под-

ручју ове парохије. Апелујем на све вас, драги парохијани, да 

сходно својим материјалним могућностима, дате свој редовни 

месечни прилог (парохијал) како бисмо могли редовно вр-

шити мисију Цркве и испуњавати све финансијске обавезе пре

-ма држави у којој живимо. На крају године ми ћемо свим 

приложницима издати пореску потврду ткз. Spendenbescheini-

gung. Том потврдом свој прилог одписујете од пореза. У до-

датку Парохијског писма налази се формулар (Dauerauftrag), 

за који вас молимо да га попуните и предате свештенику на 

првој служби када дођете у храм на молитву, или исти предате 

на својој банци. 

 Молим вас да заједно учинимо да ову парохију финан-

сијски учинимо стабилном, како би могли у будуће размиш-

љшати о побољшањима и отварањима нових активности које 

би, верујем, биле на корист и радост свима нама. 

 На крају свога кратког обраћању вама, драга браћо и 

сестре, желим се несебично захвалити Његовом Преосвеш-

тенству Епископу Средњоевропском г. Сергију, који ми је ука-

зао поверење, и послао ме на ову парохију да служим Господу 

Богу и узносим молитве за спасење свих вас наших паро-

хијана. 

 Исту такву захвалност узносим и вашем доскорашњем 

свештенику, протопрезвитеру Станку Ракићу који је 12 година 

службовао на овој парохији, обилазећи и ревносно служећи у 

храмовима где ви долазите на молитву. Он је, као што вам је 

познато, прешао на нову парохију у Штутгарт. 

 Такође, своју захвалност исказујем и протопрезвитеру 

Маринку Радмилу из Нирнберга, од којег ових дана примих 

парохију, у чијем храму Св. Ћирила и Методија понизно примих 

ђаконски чин.  

 Своју благодарност овом приликом узносим и својим 

родитељима; оца Драгану и мајци Јеви, који ми усадише клицу 

вере и упутише на пут да будем духовни пастир роду своме.  

 Захвалан сам и свим својим учитељима, професорима 

Карловачке Богословије, као и професорима Богословског фа-

култета у Београду, који су душу моју оплеменили науком 

Христовом. 

 Молећи се Господу да ми да снаге и крепости да своју 

свештеничку службу вршим са пуно савести и одговорности, од 

свих вас драга браћо и сестре очекујем да ми будете сарад-

ници и вредни помоћници.  

 Радо ћу желети од вас да чујем добронамерне сугестије, 

савете, предлоге и све што ће бити на корист Цркве наше и 

народа нашега. 

 Радујући се сусретима са свима вама на Светим служ-

бама Божијим, све вас срдачно поздрављам и још једном 

желећи вам мир, здравље и радост од Господа нашега Исуса 

Христа.                     Ваш молитвеник, презвитер Бојан Симић 



 

 

 
Страна 3.  

 Мноштво народа Божјег дошло је у Саборни храм у Београду, да 

својим молитвама саучествује у овом за читаву Цркву Христову великом и 

значајном догађају. Владика Сергије, очигледно је сејао семе љубави где год 

га је промисао Божија водила у животу, од Бачке Паланке где је као младић 

стасавао, до намучене и страдалне Босанске 

Крајине, где је обучен у ангелски образ, и где 

је заиста био онај еванђелски „град који на 

гори стоји“, преко сестринске Грчке, где се 

усавршавао у науци Господњој и убирао 

нектар побожности у тамошњим светињама. 

Овај дан је прави празник Педесетнице, како 

због саме Службе која се у цркви служи, тако 

и због чина хиротоније новога Епископа, који се полагањем руку Пред-

стојатеља Цркве и свештеног Сабора Архијереја, узводи у највиши степен 

служења у Цркви и постаје прејемник апостолске благодати. Свечани чин 

устоличења Епископa средњоевропског Сергија у трон епископа средњо-

европских обављен је 7. септембра 2014. године у манастиру Успења Пре-

свете Богородице у Химелстиру. Торжествену архијерејску Литургију у 

Саборном храму служио Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј уз 

саслужење више Епископа. 

 Његово Преосвештенство Епископ средњоевропски г. Сергије извршио је 25. 

и 26. октобра 2014. године прву канонску посету нашој парохији и том приликом 

обишао богослужбених места, желећи да се боље упозна са богослужбеним местима 

и  верујућим народом. Кроз своје проповеди Епископ Сергије указивао је на љубав, 

заједништво и међусобно поштовање поручујући да се више и чешће окупљамо у 

храмовима и једни друге позивамо на молитву. Овом приликом Владика је 

представио и новог свештеника презвитера Бојана Симића који ће убудуће 

опслуживати ову парохију. Првобитна територија ове Црквене општине била је у 

саставу минхенске парохије све до 27. марта 1998. године када је из ње издвојена. И 

ако је Црквена општина настала много касније, богослужења у истој редовно су 

вршена од 1978. године. Тадашњи парох из Нирнберга, свештеник Жарко Марковић 

трудио се да на овом великом пространству пронађе што више Православних Срба, 

махом радника на привременом раду из Југославије. Један период седиште парохије 

било је у Ландсхуту касније је издвојен град Розенхајм који је постао засебна 

црквена јединица. Након арондације ове, као и Црквене општине у Нирнбергу, 

седиште је пресељено у Регензбург 2001. године. Црквена општина у 

Регензбургу нема свој храм. У употреби је капела при Римокатоличкој 

цркви. Богослужбено место посвећено је Св. Симеону Мироточивом. 

Капела је преуређена за Православно богослужење. За парохијске 

потребе у употреби је црквена сала при капели Римокатоличке цркве у 

Регензбургу. Привремено се служи у Bartolomeus Kapelle, Prinz Eugen 

str. 

            П О Д Р У Ч Н А  Б О Г О С Л У Ж Б Е Н А  М Е С Т А  

           

 

СВОЈЕ ПРИЛОГЕ МОЖЕТЕ УПЛАТИТИ НА: 

Serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde Hl.Simeon M. 

IBAN: DE74710610090000080276      

BIC:    GENODEF1AOE 

Raiffeisenenbank Altoetting Muehldorf  

Пасау Hl. Sava v. Serbien 

Rindermarkt Str. 12 

D - 94032 Passau 

Ландсхут Hl. Vasilje von Ostrog 

Ev.- luth. Auferstehungskirche  

Flieder Str. 17 

D - 84032 Landshut 

Бургхаузен 

Mautner Str. 238 

D - 84489 Burghausen 

Фрајзинг Hl. Arsenije von Srem 

Altöttinger Kapelle  

Bahnhof Str. 3 

D - 35354 Freising 



 

Регенсбург - Kapuziner Gasse 11 

 (привремено у Prinz Eugenstr.  Bartolomeus kapelle) 

Субота 01.новембар.............................18.оо часова -Задушнце 

Субота 08. новембар............................09.30 часова - Митровдан 

Недеља 16. новембар ..........................09.30 часова 

Недеља 23. новембар...........................09.30 часова 

Недеља 30. новембар...........................09.30 часова 

Субота 13. децембар............................09.30 часова 

Петак 19. децембар .............................09.30 часова  - Св. Никола 

Недеља 28. децембар...........................09.30 часова - Детенци и Материце 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА И ПАРОХИЈА У РЕГЕНСБУРГУ  

Свештеника Бојана Симића можете 

контактирати на: 
Email: prezviterbojan@gmail.com 

Mobilni:0176/45651586  Faks: 0941-382 23 579 

Ланцут  - Fliederstraße 17 

Субота 01. новембар.................................15.00 часова - Задушнице 

Недеља 09.новембар.................................15.00  часова 

Недеља 07.децембар.................................15.00 часова 

Недеља 28. децембар................................15.00 часова - Детенци и Материце 

Фрајсинг - Bahnhofstraße 3 

Субота 01. новембар..................................10.00 часова - Задушнице 

Недеља 09. новембар.................................10.00 часова 

Субота 15. новембар..................................18.00 часова 

Петак 21. новембар....................................10.00 часова - Аранђеловдан 

Субота 22. новембар..................................18.00 часова - Слава 

Недеља 07. децембар.................................10.00 часова 

Петак 19. децембар....................................14.00 часова - Св. Никола 

Недеља 28. децембар.................................10.00 часова - Детенци и Материце 

Пасау – Prinz-Eugen-Str Bartolomeus Kapelle  

(привремено богослужбено место) 

Недеља 02. новембар...................................10.00 часова - Задушни помен 

Субота  06. децембар...................................16.00 часова 

Недеља 14. децембар.................................10.00 часова 

Недеља 21. децембар...................................16.00 часова – Детенци и 

Материце 

Бургхаусен - Мautnerstraße 238 

Недеља 02.новембар.....................................16.00 часова - Задушни помен 

Субота 15.новембар......................................10.00 часова 

Субота 06.децембар......................................10.00 часова 

Недеља 21.децембар.....................................10.00 часова – Детенци и 

Материце 

mailto:Email%3Aprezviterbojan@gmail.com

