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

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА  
ДИСЕЛДОРФСКА И НЕМАЧКА

Бр. 85/21

26.09. недеља 10:00 Литургија
03.10. недеља 10:00 Литургија
09.10. субота 09:00 Литургија - Задушнице
31.10. недеља 10:00 Литургија - Св.Лука
06.11. субота 09:00 Литургија - Задушнице
14.11. недеља 10:00 Литургија
28.11. недеља 10:00 Литургија
04.12. субота 10:00 Литургија - Ваведење
19.12. субота 09:00 Свети Никола

ФРАЈСИНГ – Hohenbacherstraße 37
04.07. недеља 18:00 Вечерња служба

11.07. недеља 18:00. Вечерња служба  
уочи Петровдана

01.08. недеља 11:30 Литургија
29.08. недеља 11:30 Литургија
05.09. недеља 11:30 Литургија
12.09. недеља 11:30 Литургија

26.09. недеља 18:00 Вечерња служба  
уочи Крстовдана

10.10. недеља 11:30 Литургија - Задушнице
17.10. недеља 11:30 Литургија
27.10. среда 10:00 Литургија - Св. Петка
07.11. недеља 11:30 Литургија - Задушнице
13.11. субота 17:00 Вечерња служба - Црквена слава

21.11. недеља 11:30 Литургија  
- Св. Архангел Михаило

05.12. недеља 11:30 Литургија
19.12. недеља 12:00 Служба - Св. Никола
26.12. недеља 11:30 Литургија - Материце

ЛАНДСХУТ - Fliederstr. 17
04.07. недеља 15:00 Изобразитељна служба
01.08. недеља 15:00 Изобразитељна служба
12.09. недеља 15:00 Изобразитељна служба
26.09 недеља 15:00 Изобразитељна служба
10.10. недеља 15:00 Задушнице

Ваше добровољне прилоге можете  
уплаћивати на сл. kонто:

IBAN: DE167116 000 000 00080276
SWIFT-BIC: GENODEF1VRR

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

17.10 субота 15:00 Изобразитељна служба
07.11. недеља 15:00 Задушнице
14.11. недеља 15:00 Изобразитељна служба
05.12. недеља 15:00 Изобразитељна служба

ПАСАУ - Prinz Eugen Str. 3
18.07. недеља 10:00 Литургија - Црквена слава
19.09. недеља 10:00 Литургија
09.10. субота 12:00 Задушнице
24.10. недеља 10:00 Литургија
06.11. субота 12:00 Задушнице
12.12. недеља 10:00 Литургија

БУРГХАУСЕН - Mautner Str. 238
18.07. недеља 15:00 Изобразитељна служба
19.09. недеља 15:00 Изобразитељна служба
09.10. субота 15:00 Задушнице
24.10. недеља 15:00 Изобразитељна служба
06.11. субота 15:00 Задушнице
04.12. субота 15:00. Изобразитељна служба



Славите ли крсну славу?

У читавом хришћанском свету ми, Срби, смо 
једини народ који слави славу, односно има 

свог породичног светитеља заштитника.
Ова дивна традиција испуњава благодаћу Бо-

жијом и благословом нашег заштитника читав 
наш дом, наше биће и наш живот. Верујем да је 
свима позната пословица: „Где Срба има, тамо се 
и слава слави“. Ова пословица указује нам на то да 
наше славе и нашу традицију нисмо запоставили 
и заборавили без обзира где се налазили.

Иако велика већина верника свога заштитника 
слави онако како је то по вољи Господу, уз осве-
ћена славска знамења, свећу и икону, нажалост 
постоји и један део верних који већи значај при-
дају славској трпези. Наравно, лепо је о томе дану 
почастити родбину и пријатеље, али славски ру-
чак без освећених славских знамења и молитвеног 
обраћања Господу и Светитељу није ништа више 
до обичан ручак

Дарови, славски колач, жито и вино, прино-
се се Господу и нашој слави на дар и благослов 
како би тако освећени нас осветили и подарили 
нам здравље, напредак и берићет. Лишивши себе 
овога ми заправо себе лишавамо саме славе. Тако-
ђе, себе благослова лишавају и они који се према 
своме Светитељу неодговорно понашају говорећи 
како им још слава није предата, иако већину жи-
вота живе одвојено од родитеља и имају своју по-
родицу, да неко од фамилије слави у старој кући, 
да брат слави итд. Заборављамо да је слава слава 
породице пре свега а не имања, да сваки мушки 
потомак онога момента кад се одвоји од својих 
родитеља треба и дужан је да славу преузме ради 
свога берићета и напредка, као и напредка свога 
потомства.

Свећење водице за славу

По древној и устаљеној пракси наше цркве, у 
време пред славу свештеник освећује водицу 

у домовима који славе. За освећење водице дома-
ћица припреми следеће: једну посуду (чинију) са 
водом, букет босиљка, мању свећицу, кадионицу 
са жаром или брикетом, тамјана и списак укућана 
у кући. Све се то постави на сто у соби где је слав-
ска икона, која је на источном зиду собе. Пожељно 
је да на обреду освећења водице буду сви укућани 
са домаћином. Зато свештеник, бар на дан рани-
је, „заказује“ водицу, то јест, најављује домаћину у 
које време тачно долази, како би сви били на оку-
пу и молитви. У селу се обично зна кад ће у тај крај 
наићи свештеник, па се водица не „заказује“. Кад 
се водица освети, сви укућани се мало напију ове 
освећене водице, а од остатка се меси славски ко-
лач. Уколико се водица свети на дан славе, зајед-
но са резањем колача, пошто се укућани по мало 
напију, остатак се сипа за неку калемљену воћку, 
или цвеће у кући.

Зашто се освећује водица у домовима за славу 
и Васкрс? Поред заједничких молитава и богослу-
жења, који се обављају у храму, црква је одредила 
да се два пута у години одржавају обреди и мо-
литве у домовима верника, за духовни напредак 
свакога дома. А то је све везано за два велика и 
најсвечанија дана – за славу и Васкрс. Освеће-
њем водице и кропљењем дома, благодат Божија 
и свети Дух улазе у тај дом и његове житеље, и 
он им даје благослов и духовну снагу у њиховом 
свеукупном животу и раду. Молитва се приноси 
за напредак свих чељади у кући, и за покој душа 
умрлих сродника.

Добровољни прилог Цркви  
- Парохијал

Овај важан вид финансирања наше парохије 
постаје све прихваћенији са Ваше стране. По-

стоје 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 треба од нас да насле-
де наше име, веру, народност и културу. Стога мо-
лим све оне који до сада нису почели са плаћањем 
парохијала да то учине. За Ваше прилоге уплаћене 
на конто цркве можете добити потврду за повра-
ћај пореза и на тај начин повратити део уплаћено-
га новца. Плаћањем парохијала бивате од стране 
државе препознати као чланови цркве.

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
РЕГЕНСБУРГ - Obere-Regen str 27.
04.07. недеља 10:00 Литургија
11.07. недеља 10:00 Литургија
25.07. недеља 10:00 Литургија

01.08. недеља 18:00 Вечерње богослужење 
- уочи Св.Илије

22.08. недеља 10:00 Литургија
28.08. субота 10:00 Литургија - Велика Госпојина

11.09. субота 10:00 Литургија - Усековање главе  
Св. Јована Крститеља

21.09. уторак 18:00 Бечерња служба - Мала 
Госпојина


