
Фрајсинг: Bahnhofstraße 3  

16. 07. недеља 1000 Литургија
20. 08. недеља 1000 Литургија
17. 09. недеља 1000 Литургија
01. 10. недеља 1000 Литургија
07. 10. субота 1000 Задушни помен
14. 10. субота 1000 Литургија - Покров
27. 10. петак 1000 Литургија - Св. Петка
04. 11. субота 1000 Задушни помен
12. 11. недеља 1000 Литургија

21. 11. уторак 1100 Резање славских колача 
- Аранђеловдан

25. 11. субота 1800 Црквена слава
03. 12. недеља 1000 Литургија
16. 12. субота 1000 Литургија
19. 12. уторак 0900 Литургија - Никољдан
31. 12. недеља 1000 Литургија- Оци

Ландсхут: Fliederstraße 17   

09. 07. недеља 1500 Изобразитељна служба

17. 09.
недеља 

1500 Изобразитељна служба

01. 10.
недеља 

1500 Изобразитељна служба

07. 10. субота 1500 Задушни помен
04. 11. субота 1500 Задушни помен
12. 11. недеља 1500 Изобразитељна служба
25. 11. субота 1500 Изобразитељна служба
03. 12. недеља 1500 Изобразитељна служба
16. 12. субота 1500 Изобразитељна служба

Пасау: Prinz Eugen Strasse 2 - 
Bartholomäus Kapelle

02. 07. недеља 1000 Литургија

15. 07. субота 0900 ЦРКВЕНА СЛАВА - СВ. 
Прокопије

03. 09. недеља 1000 Литургија
30. 09. субота 1000 Литургија
08. 10. недеља 1000 Задушни помен
29. 10. недеља 1000 Литургија
05. 11. недеља 1000 Задушни помен
11. 11. субота 1000 Литургија
10. 12. недеља 1000 Литургија
23. 12. субота 1000 Литургија

Бургхаусен: Mautnerstraße 238  

09. 07. недеља 1000 Литургија
10. 09. недеља 1000 Литургија
08. 10. недеља 1600 Задушни помен
22. 10. недеља 1000 Литургија
05. 11. недеља 1600 Задушни помен
19. 11. недеља 1000 Литургија
09. 12. субота 1000 Литургија
24. 12. недеља 1000 Литургија - Материце

 

Ва ше до бро вољ не при ло ге мо же те  
упла ћи ва ти на сл. kонто: 

IBAN: DE74710610090000080276 
SWIFT-BIC: GE NO DEF1AO E 

Bei der: Ra if fe i se nen bank  
Altötting Mühldorf            

Ver wal tung: Ser bisch-Ort ho do xe 
Kir chen gem. Heil. Si meon M. 

 
 пре зви тер Бо јан Си мић 

0176/45651586 
spc-re gen sburg.de 

 pre zvi ter bo jan @gmail.com  
Fa ce bo ok:  

СПЦ Ре ген збург / SPC Re gen sburg

ЦР КВЕ НА ОП ШТИ НА  

Р Е  Г Е Н  С Б У Р Г
                                    Бр. 77/17

ПАРОХИЈСКО 
ПИСМО



Дра га бра ћо и се стре, 

Овим пу тем про сле ђу јем Вам рас по ред 
слу жби до кра ја го ди не, у но вом, ре ди-

зај ни ра ном из да њу, за ко је се на дам да ће 
Вам се сви де ти. Уз ово пи смо, ко је уз рас-
по ред слу жби до но си и не ко ли ко на по ме на 
о ва жним тер ми ни ма и до га ђа ји ма ко ји нам 
пред сто је, до ста вљам Вам и „Мо ли тве ник у 
ра зним бо ле сти ма“ ко ји је са чи њен по себ но 
за по тре бе на ших бли жњих ко је па те раз ли-
чи те бо ле сти. Сло бо дан сам за мо ли ти и при-
лог Ва шој Цр кви за по ме ну ти мо ли тве ник, 
сход но Ва шим мо гућ но сти ма. 

Цр кве на сла ва у Па сау – Св. Про ко пи је

Иа ко је ра ни је на ја вље но да ће про сла ва Св. 
Про ко пи ја би ти упри ли че на у не де љу 16. 
ју ла, на жа лост, услед гре шке се кре та ри ја-
та Бар то ло ме ус ка пе ле, при ну ђе ни смо да 
про сла ву по ме ри мо дан ра ни је, за су бо ту 
15. ју ла са по чет ком у 09:00 ча со ва. Мо лим 
све за раз у ме ва ње и по зи вам да се ода зо ве-
те овом сла вљу у што ве ћем бро ју.

Цр кве на сла ва у Фрај син гу –  
Св. Ар се ни је Сре мац

Овог дич ног све ти те ља на ше га ро да про сла-
ви ће мо мо ли тве но 25. но вем бра са по чет-
ком у 18 ча со ва. По за вр ше ној Слу жби Бо-
жи јој упри ли че но ће би ти и на род но ве се ље 
са му зи ком у до бро по зна тој са ли Kath. Kir-
chen stif tung St.Ja kob на адре си: Ho hen bac-
hern str. 37 у Фрај син гу.

По сто ви ко ји су пред на ма

Пе тров ски пост – од 12. ју на до 12. ју ла
Ве ли ко го спо ин ски – од 14. авуг ста до 28. ју ла 
Бо жић ни пост – од 27. но вем бра до Бо жи ћа, 
07. ја ну а ра

По сни пра зни ци

Иа ко сви зна мо да су то ком го ди не сре да и 
пе так по сни да ни (сем ако па да ју у тра па-
ве сед ми це) ни је на од мет под се ти ти се на 
ве ли ке пра зни ке на ше цр кве ко је ове го ди-
не па да ју на по сне да не: Ивањ дан, Пе тров-
дан, Ма ла Го спо ји на, Св.Пет ка и Ми тров дан. 
Овим пу тем мо лим све сла ва ре да сво је тр-
пе зе о овим да ни ма по сно спре ме, ка ко све-
та Цр ква на ла же, ра ди бла го сло ва и бе ри ће-
та сво је по ро ди це.

За Усе ко ва ње и Кр стов дан већ зна мо да су 
увек по сни да ни.

Го ди шњи од мор

У пе ри о ду од 17. ју ла до 13. ав гу ста у свим 
па ро хиј ским ду жно сти ма за ме њи ва ће ме 
све ште ни ци из Мин хе на. У хит ним слу ча-
је ви ма мо же те их кон так ти ра ти на сл. бр.: 
089/6378458

За ду шни по ме ни

На ше хри шћан ске ду жно сти се ћа ња на бли-
жње ко ји су се упо ко ји ли не ће мо ни ово га 
пу та за не ма ри ти те ће мо за ду шне по ме-
не у свим бо го слу жбе ним ме сти ма одр жа-
ти 07/08. ок то бра (Ми хољ ске за ду шни це) и 
04/05. но вем бра (Ми тров ске за ду шни це)

На род ни оби ча ји

Си гур но да не ће мо за бо ра ви ти и оби ча је да-
ри ва ња ро ди те ља и де це о пра зни ци ма ко ји 
нам сле де кра јем го ди не. То су:

Де тин ци - 17. де цем бар
Ма те ри це - 24. де цем бар
Оци - 31. де цем бар 

Регенсбург – Obere Regenstrasse 27

07. 07. петак 1800 Вечерња - Ивањдан
12. 07. среда 1800 Вечерња - Петровдан
15. 07. субота 1800 Вечерња
19. 08. субота 1800 Вечерња - Преображење
27. 08. недеља 1000 Литургија

28. 08. недеља 1800 Вечерња - Велика 
Госпоина

11. 09. понедељак 1800 Вечерња - Усековање

21. 09. четвртак 1800 Вечерња - Мала 
Госпоина

24. 09. недеља 1000 Литургија
27. 09. среда 1800 Вечерња - Крстовдан
07. 10. субота 1800 Задушни помен
15. 10. недеља 1000 Литургија
28. 10. субота 1800 Вечерња
04. 11. субота 1800 Задушни помен
08. 11. среда 1800 Вечерња - Митровдан
21. 11. Уторак 0800 Литургија - Аранђеловдан
26. 11. недеља 1000 Литургија 
02. 12. субота 1000 Литургија
04. 12. понедељак 1800 Вечерња - Ваведење
17. 12. недеља 1000 Литургија - Детенци

19. 12. уторак 1300
Резање славских колача  
- Никољдан

30. 12. субота 1000 Литургија


