
 

 
  
 

 

Драга браћо и сестре, 

 са радошћу у 

срцу и надом да Вас 

затичем у здрављу и 

весељу. Поред великих 

светитеља које ћемо прославити у 

наредном периоду, битно је  истаћи и 

почетак Божићног поста, као и 

Михољске задушнице.  

 Молитвено ћемо се сетити свих 

упокојених  07. и 08. новембра. Молим 

Вас да се сви дођете на те помене, јер 

они представљају исказ наше љубави и 

доказ да их нисмо и нећемо заборавити. 

Такође, потребно је да са собом понесете 

и кувано жито и списак са имена 

упокојених.  

 Божићни пост, који почиње 28. 

ховембра, представља наш увод у радост 

Христовог рађања и спасења које нам је 

донео. Пост укрепљује наш дух и 

показује нашу спремност да дочекамо 

Господа и Спасиоца нашег. Он 

представља нашу жељу да се Он усели у 

наша срца и наше домове, да нас чува, 

благосиља и води ка спасењу.  

 Радујем се службама и Вашем 

причешћу.   

Ваш свештеник, 

                  презвитер Бојан Симић 

 

Како постити у Божићном посту 

  

 Божићни пост је зимски пост, и служи 

нам за освећење последњег дела године 

тајанственим обновљењем духовног 

сједињења са Богом и припремом за 

празновање Христовог Рођења.  

 Према речима Симеона Солунскогпост 

Божићне Четрдесетнице изображава пост 

Мојсија, који је постивши четрдесет дана и 

четрдесет ноћи добио на каменим таблицама 

Божије заповести. А ми,  постећи четрдесет 

дана  созерцавамо и примамо живу Реч од 

Дјеве, не нацртану на камену, већ оваплоћену 

и рођену, и присаједињујемо се Његовој 

Божанској плоти.   

 Уље и вино су нам дозвољени свим 

данима осим среде и петка који се посте „на 

води" . Риба се једе сваке субое и недеље као и на 

Ваведење Пресвете Богородице, чак и ако 

празник падне у среду или петак. Последња 

недеља Божићног поста пости се строжије, 

без употребе рибе, а по могућности „на води" . 

На Бадњи дан се не употребљава ни уље ни 

вино, већ се обавезно пости „на води" . Веома је 

важно да православни хришћани који живе у 

земљама у којима се новогодишњи празници 

славе по новом календару и падају у време 

Божићног поста, не прекидају пост, већ да 

Нову Годину прослављају када она дође по 

православном календару, поштујући 

традицију својих предака и црквена правила. 

  СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА РЕГЕНСБУРГ  



 
  

 

        Годину дана службе презвитера  

                       Бојана Симића 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Првог новембра навршава се прва 

година моје свештеничке службе. Година 

која је  предствављала период мог 

упознавања и зближавања са Вама, али и 

година у којој је удахнута нова енергија у 

живот наше парохије.  

          Заједничким радом успели смо у овој 

години да набавимо неколико нових 

одежди, нове црквене сасуде, ново 

Јеванђење, неколико кадионица.... 

Рестаурирали смо старо Јеванђеље, 

преуредили црквени сајт, отворили 

„Facebook“ страницу и „Twitter“ налог, 

осавременили књиговодство, преуредили 

црквени архив... 

          Заједничким снагама покренут је и 

пројекат електронских књижица ца циљем 

појашњавања црквеног живота и Св. Тајни. 

   Верујем да ћемо у будућности се још висе 

зближити и заједно непрестано духовно 

напредовати . 

 

 

 

 

Прослава Св. Саве 

 

       Св. Сава као наш највећи просветитељ 

оставио је дубок траг у нашем народу 

учећи нас пре свега Речи Божијој. 

Традиционално се у нашој парохији за овај 

празник припремају пакетићи за децу која 

рецитују на самој прослави овог велико 

светитеља. Позивамо све родитеље да се 

благовремено јаве своме свештенику како 

би заједно пронашли одговарајућу 

рецитацију за  наше малишане. По први 

пут ове године одржаћемо рецитале  и у 

Фрајсингу и Ландсхуту. Нешто свечаније 

Св. Саву прославићемо у Бургхаузену        

16. јануара 2016. год. будући да је то слава 

овог богослужбеног места. 

          

       Џепни календар за нову 2016. год. 

 

         Уз ово писмо прослеђујем Вам и нови 

календар, уз молбу да према својим 

могућностима уплатите прилог за исти. 

Такође, прослеђене су Вам и уплатице за 

Ваш дар цркви. Унапред се захваљујем на 

сваком прилогу. 

 

Радови у згради капеле Св. Симеона у                

      Регенсбургу                                 

 

            Будући да су планирања 

реновирања зграде, у којој се налази наша 

капела у Регенсбургу, почели неколико 

месеци пре времена, без предходног 

обавештења, приморани смо да убудуће 

наше службе служимо у Великој Цркви. 

Дакле, користи ћемо улаз из улице Osten-

gasse 31. Takoђе, пошто овај храм користи 

и румунска заједница морамо бити 

спремни на евентуалне компромисе и 

промене распореда служби о чему би били 

благовремено обавештени.    



       Враћена пошта 

 

  Будући да је примећено да се велики    

број црквене поште приликом свакога слања 

врати назад, овим путем Вас молим да своје 

познанике, за које знате да нису добили 

пошту од цркве замолите да се јаве свом 

свештенику како би тај проблем решили. 

 

 Парохијал 

 

  Позивамо све да редовним месечним 

прилогом—парохијалом, омогуће  

функционисање наше Црквене Општине. 

Прилози треба да буду прилагођени кућном 

буџету и да се уплате на црквени рачун. 

Свима који помажу своју цркву желимо 

свакога благослова Божијег и берићета.  

————————————————————— 

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. рачун: 

IBAN: DE74710610090000080276 

SWIFT-BIC: GENODEF1AOE 

Bei der: Raiffeisenenbank Altötting Mühldorf            

Verwaltung: 

Serbisch-Orthodoxe Kirchengem. 

Heil. Simeon M. Mitgliedsbeitrag 

Eisenmann Str. 19 

93049 Regensburg 

—————————————————————— 

 

Црквене Славе: 

16. јануар у 18h—Прослава Св. Саве у Бругхаусену 

28. фебруар у 09.15h – Прослава Св. Симеона 

Мироточивог у Регенсбургу 

 

 

Распоред служби 

 

 Будући да за богослужбено место у 

Пасау нисмо добили потврду термина за 

период јануар - фебруар 2016. године, 

парохијани са те територије биће о 

службама за следећу годину накнадно 

обавештени. 

 

 Потврде за порез (Spendequittung) 

 

 Са почетком ове године отпочето је 

и редовно вођење евиденције о прилозима 

верних ради издавања потврда неопходних 

за повраћај пореза. Сваки прилог цркви, 

било у виду парохијала, уплате на црквени 

рачун или прилога на служби може се у 

доброј мери повратити од пореза. С тога 

ће сви који су својим прилозима помагали 

рад своје Цркве почетком 2016. год. добити 

потврду од свештеника. Овим ојачавамо 

међусобно поверење и доказујемо да 

новац није злоупотребљен. 

 

 Помињање имена на службама 

 

 Службе Божије су тако осмишљене 

да се у њима молимо како за присутни 

народ, тако и за оне који су спречени доћи 

на молитву. Молимо се и за болесне, оне у 

мукама, искушењима, разним тегобама, 

упокојене, али и за здравље и напредак. 

Такође, могуће је, у за то посебно 

назначеном делу Службе, поменути и 

имена која су верни пред почетак службе 

предали. Дакле, уколико желите да се 

помињу Ваша имена и имена Ваших 

ближњих потребно је пре почетка Службе  

предати цедуљу са именима и прилог који 

је у складу са Вашим могућностима.    



 
 

Регенсбург: Ostengasse 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрајсинг: Bahnhofstraße 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ландсхут: Fliederstraße 17   

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

 

 

 

 

 

Бургхаусен: Mautnerstraße 238   

 

 

 

 

07. новембар субота 15.00 часова Задушни помен 

29. новембар недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

06. децембар недеља 15.00 часова Изобразитељна служба 

06. јануар среда 15.00 часова Освећење Бадњака 

24. јануар недеља 13.00 часова Освећење Богојављенске водице 

07. фебруар недеља 15.00 часова Прослава Св. Саве 

07. новембар субота 18.00 часова Задушни помен 

08. новембар недеља 18.00 часова Митровдан 

21. новембар субота 08.00 часова Аранђеловдан 

28. новембар субота 09.15 часова Литургија 

04. децембар петак 18.00 часова Вечерње богослужење 

19. децембар субота 12.00 часова Сечење славских колача 

20. децембар недеља 18.00 часова Вечерње богослужење 

06. јануар среда 18.00 часова Освећење Бадњака 

07. јануар четвртак 09.15 часова Божић 

10. јануар недеља 09.15 часова Вечерње богослужење 

14. јануар четвртак 18.00 часова Вечерње богослужење 

19. јануар уторак 18.00 часова Освећење Богојављенске водице 

20. јануар среда 08.00 часова Јовањдан 

30. јануар субота 18.00 часова Прослава Св. Саве 

12. фебруар петак 18.00 часова Три Јерарха 

15. фебруар понедељак 18.00 часова Сретење 

28. фебруар недеља 09.15 часова Прпслава Св. Симеона - СЛАВА 

07. новембар субота 10.00 часова Задушни помен 

15. новембар недеља 10.00 часова Литургија 

21. новембар субота 12.00 часова Сечење славских колача 

29. новембар недеља 10.00 часова Литургија 

06. децембар недеља 10.00 часова Литургија 

19. децембар субота 08.00 часова Никољдан 

06. јануар среда 10.00 часова Освећење Бадњака 

24. јануар недеља 10.00 часова Освећење Богојављенске водице 

07. фебруар недеља 10.00 часова Прослава Св. Саве 

01. новембар недеља 10.00 часова Задушни помен 

14. новембар субота 10.00 часова Варчи 

05. децембар субота 10.00 часова Литургија 

18. децембар петак 18.00 часова Сечење славских колача 

27. децембар недеља 10.00 часова Литургија 

01. новембар недеља 16.00 часова Задушни помен 

22. новембар недеља 10.00 часова Литургија 

13. децембар недеља 10.00 часова Литургија 

03. јануар недеља 10.00 часова Литургија 

05. јануар уторак 20.00 часова Освећење Бадњака 

16. јануар субота 18.00 часова Прослава Св. Саве - СЛАВА 

17. јануар недеља 16.00 часова Освећење Богојављенске водице 

14. фебруар недеља 10.00 часова Литургија 


