
ЦР КВЕ НА ОП ШТИ НА  
Р Е  Г Е Н  С Б У Р Г

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА  
ДИСЕЛДОРФСКА И НЕМАЧКА

Бр. 83/20

11.09. петак 18:00 Вечерње богослужење - 
Усековање

20.09. недеља 10:00 Литургија
27.09. недеља 10:00 Литургија
10.10. субота 10:00 Литургија- Задушнице
18.10. недеља 10:00 Литургија
25.10. недеља 10:00 Литургија
07.11. субота 10:00 Литургија- Задушнице
15.11. недеља 10:00 Литургија
29.11. недеља 10:00 Литургија
04.12. петак 18:00 Вечерње богослужење- Ваведење
13.12. недеља 10:00 Литургија
19.12. субота 12:00 Свети Никола
27.12. недеља 10:00 Литургија

ФРАЈСИНГ – Hohenbacherstraße 37

30.08. недеља 11:00 Литургија
13.09. недеља 11:00 Литургија
26.09. субота 18:00 Вечерње боголсужење
11.10. недеља 11:00 Литургија - Задушнице
24.10. субота 18:00 Вечерње богослужење
08.11. недеља 11:00 Литургија- Задушнице

14.11. субота 18:00 Вечерње богослужење- Црквена 
слава

21.11. субота 09:00 Литургија- Аранђеловдан
06.12. недеља 11:00 Литургија
19.12. субота 09:00 Литургија-Св. Никола

ЛАНДСХУТ - Fliederstr. 17

13.09. недеља 15:00 Изобраитељна служба
26.09 субота 15:00 Изобразитељна служба
11.10. недеља 15:00 Изобразитељна служба
24.10 субота 15:00 Изобразитељна служба
08.11. недеља 15:00 Задушнице
06.12. недеља 15:00 Изобразитељна служба

Ваше добровољне прилоге можете 
уплаћивати на сл. kонто:

IBAN: DE74710610090000080276
SWIFT-BIC: GENODEF1AOE

Bei der: Raiffeisenenbank
Altötting Mühldorf

Verwaltung: Serbisch-Orthodoxe
Kirchengem. Heil. Simeon Myronspender

протојереј-ставрофор  
Милорад Јовановић

01522 332 40 16
spc-regensburg.de 

Facebook:
СПЦ Регенсбург / SPC Regensburg

ПАСАУ - Prinz Eugen Str. 3

06.09. недеља 10:00 Литургија
19.09. недеља 10:00 Литургија
04.10. недеља 10:00 Литургија
10.10. субота 16:00  Задушнице
01.11. недеља 10:00 Литургија
22.11. недеља 16:00 Изобразитељна служба
05.12. субота 10:00 Литургија

БУРГХАУСЕН - Mautner Str. 238

06.09. недеља 16:00 Изобразитељна служба
04.10. недеља 16:00 Изобразитељна служба
07.11. субота 16:00 Задушнице
22.11. недеља 10:00 Литургија
20.12. недеља 10:00 Литургија



Драга браћо и сестре,

Имајући у виду ситуацију у којој се још увек на-
лазимо, а уважавајући све препоруке надлежних 

власти у Бајерну, које се односе на ограничен број оку-
пљених на једном месту и држање дистанце од 1.5 ме-
тра, и ми као црква дужни смо да исте поштујемо.

На нашу жалост од 15. марта, када је ово све и поче-
ло па све до 28. јуна, нисмо могли ни на једном Бого-
службеном месту да служимо. Уз велики труд мене као 
Вашег свештеника и неколико парохијана успели смо 
да поново добијемо на коришћење Цркве у којима смо 
служилу, једино у Фрајсингу смо добили привремено 
другу цркву док нам капелу поново не отворе.

Овим путем се захваљујем породици Сувајац из 
Фрајсинга који су се трудили и поред својих обавеза да 
пронађемо привремено храм на коришћење!

Такође смо и у Пасау исти проблем имали, и захва-
љујући нашој драгој парохијанки Милеви Џикмуно-
вић која се борила и уложила свој труд, поново смо 
добили капелу на коришћење!

Хвала свима Вама који сте помагали своју Цркву, 
слали своје добровољне прилоге и тако омогућили да 
и даље наставимо тамо где смо стали!!

С тога Вас обавештавам да ће се Богослужења у Фрај-
сингу одржавати у St. Jakobs-Kirche Freising (Vötting) 
Hohenbacherstraße 37. Freising

НИШТА У ЖИВОТУ НЕМА ВЕЋЕ  
НЕГО КАДА СЕ НЕЧИЈЕ ИМЕ СПОМЕНЕ  

НА БОЖАНСТВЕНОЈ ЛИТУРГИЈИ!

А свећу ми приносимо од свог рада, као захвалност 
Господу. То је наша жртва, јер Господ ништа не 

потребује. Он има све, али очекује нашу љубав, нашу 
искреност и оданост. У знак своје љубави од својих 
примања ми палимо свећу на свећњаку. То је потребно 
нама свима, не Господу. Да би се човек могао показа-

ти како треба у љубави, у доброти, он мора нешто да 
одвоји од себе и да дâ.

Неко ће однети у цркву брашно за просфоре, неко 
уље, неко вино, неко ће опет свећу упалити. И то Го-
спод од нас прима, и у изобиљу нам надокнађује тамо 
где нема нечег што недостаје. Јер да би човек био обез-
беђен овоземаљским добрима, он мора по Светом Пи-
сму, десети део да одваја за Господа.

Човек због тога нимало неће да изгуби, напротив ње-
гова душа ће се показати у добром светлу и Господ ће 
надoкнадити жртву човекову.

Све што ми ближњем дамо ради Господа, прима сам 
Христос.

Сва добра дела, све жртве иду на онај свет, где нема 
лопова који краду, где мољци не разлажу, где рђа не 
изједа...

Они који пак помажу ближњима, који из срца (као 
удовица две лепте) не дају преко ближњих десети део 
Господу, тражиће много више.

Стога дођите на Свету Литургију мало раније напи-
шите имена Ваших најмилијих и предајте свештенику 
да се њихова имена помену за здравље и напредак!

ЦРКВЕНА СЛАВА У ФРАЈСИНГУ

Ако Бог дâ планирамо и ове године да прославимо 
Св. Арсенија Сремца заштитника Богослужбеног 

места у Фрајсингу. Субота 14. новембр, у 18:00, Вечер-
ње Богослужење.

До тада има доста времена и надамо се да ће се нешто 
променити да ћемо моћи славити као и предходних го-
дина, а о свему ће те бити благовремено обавештени.

ОСВЕТИТЕ ВАШЕ ДОМОВЕ,

Да благослов Божији уђе и ваше домове и одбије 
сваку противничку силу која се устремила против 

вас и ваших укућана. Мир у вашим домовима нећете 
постићи одласком код врачара и гатара који прописују 
разне ритуале, него ћете навући још већу невољу и за 
пријатеља изабрати ђавола уместо Бога.

Зато осветите Ваше домове, позовите свештеника да 
унесе благослов Божији у Ваш дом, те уз пост и моли-
тву, добра дела биће видљив сваки напредак.

Кaо Ваш парохијски свештеник жеља је моја да Вас 
упознам, да посетим Ваш дом и да остваримо што 
бољу сарадњу.

ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОГ ЦРКВИ - ПАРОХИЈАЛ

Драги парохијани овом приликом се захваљујем 
свима Вама који уплаћујете парохијал цркви на 

месечном нивоу.
Овом приликом Вас позивам да и даље као прави Хри-

стови ученици и пријатељи будете милостиви према 
својој Цркви и помажете према својим могућностима.

У циљу унапређења мисије наше Цркве позивам све 
Вас који нисте чланови цркве на уплаћивање парохи-
јала, по могућност( кроз стални месечни или годишњи 
прилог) макар био и у симболичном износу.

На крају године биће Вам издата потврда (Steuerbe-
scheinigung) како би Вам износ могао бити отписан од 
пореза.

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

РЕГЕНСБУРГ - Obere-Regen str 27.

02.08. недеља 10:00 Литургија - Свети Пророк Илија

19.08. среда 18:00 Вечерње богослужење- 
Преображење

28.08. петак 18:00 Вечерње богослужење- Велика 
Госпојина


