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

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА  
ДИСЕЛДОРФСКА И НЕМАЧКА

Бр. 86/22

22.04. петак 18:00 Велики Петак
24.04. недеља 10:00 Литургија - Васкрс
08.05. недеља 10:00 Литургија - Марковдан
22.05. недеља 10:00 Литургија
01.06. среда 18:00 Вечерње - Уочи Спасовдана
12.06. недеља 10:00 Литургија - ТРОЈИЦЕ

26.06. недеља 10:00 Литургија - парастос поводом 
Видовдана

ФРАЈСИНГ – Hohenbacherstraße 37

05.01. среда 18:00 Уочи Бадњег дана 
- Освећење Бадњака

09.01. недеља 11:30 Литургија 
- Свети Архиђакон Стефан

23.01. недеља 11:30 Литургија - Богојављење- Освећење 
воде и Обележавање славе Св. Саве

13.02. недеља 11:30 Литургија 
27.02. недеља 11:30 Литургија - Задушнице
13.03. недеља 11:30 Литургија
27.03. недеља 11:30 Литургија - Исповест и Причест
17.04. недеља 11:30 Литургија - Цвети

23.04. субота 09:00 Велика Субота -  
Освећење Васкршњих јаја

06.05. петак 09:00 Освећење славских знамења - 
Ђурђевдан

15.05. недеља 11:30 Литургија
29.05. недеља 11:30 Литургија 
11.06. субота 10:00 Литургија - Задушнице
19.06. недеља 18:00 Вечерња сужба

ЛАНДСХУТ - Fliederstr. 17
06.01. четвртак 15:00 Бадњи дан - Освећење Бадњака
23.01. недеља 15:00 Освећење Богојављењске воде
13.02. недеља 15:00 Изобразитељна служба
27.02. недеља 15:00 Задушнице
13.03 недеља 15:00 Изобразитељна служба
27.03. недеља 15:00 Изобразитељна служба

23.04. субота 12:00 Велика Субота  
Освећење Васкрњих јаја

08.05. недеља 15:00 Црквена слава 
- Св. Василије Острошки

29.05. недеља 15:00 Изобразитељна служба
11.06. субота 15:00 Задушнице
19.06. недеља 15:00 Изобразитељна служба

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

ПАСАУ - Prinz Eugen Str. 3
06.01. четвртак 09:00 Бадњи дан - Освећење Бадњака

16.01. недеља 10:00 Литургија - Освећење 
Богојављењске воде

06.02. недеља 10:00 Литургија - Прослава Св. Саве
26.02. субота 12:30 Задушнице
20.03. недеља 10:00 Литургија
10.04. недеља 10:00 Литургија

23.04. субота 15:00 Велика Субота 
- Освећење Васкршњи јаја

01.05. недеља 10:00 Литургија
05.06. недеља 10:00 Литургија

БУРГХАУСЕН - Mautner Str. 238
06.01. четвртак 12:00 Бадњи дан - Освећење Бадњака
16.01. недеља 15:00 Освећење Богојављењске воде
30.01. недеља 15:00 Црквена слава - Св. Сава
26.02. субота 15:00 ЗАДУШНИЦЕ
20.03. недеља 15:00 Изобразитељна служба
10.04. недеља 15:00 Изобразитељна служба

23.04. субота 18:00 Велика Субота 
- Освећење Васкршњих јаја

01.05. недеља 15:00 Изобразитељна служба
05.06. недеља 15:00 Изобразитељна служба



Света Тајна Причешћа
Шта је Света Тајна Причешћа?

То је света тајна у којој побожни хришћани под видом 
хлеба и вина примају истинито тело и крв Господа нашег 
Исуса Христа.

Које установио свету тајну причешћа?
Господ наш Исус Христос пред својим ученицима на 

последњој вечери, уочи свога страдања и смрти.

Како је Он установио ову свету тајну?
То је описано у св. Јеванђељу: „И кад јеђаху, узе Исус 

хлеб и благословивши га преломи га и даваше ученици-
ма, говорећи: узмите, једите ово је тело моје. И узе чашу и 
давши хвалу даде им говорећи: пијте из ње сви; јер је ово 
крв моја новога завета која ће се пролити за многе ради 
отпуштања греха“ (Мат. XXII, 26—28).

За време кога богослужења се у цркви припрема и 
прима света тајна причешћа?

За време најважнијег црквеног богослужења, које се 
зове Света литургија.

Зашто је света литургија најважнија од свих цркве-
них богослужења?

Зато што она приказује читаву драму Христова живота 
од Његовог рођења до Његовог вазнесења на небо.

Који је најважнији моменат на светој литургији?
Освећење хлеба и вина које врши епископ или 

свештеник.

Зашто се ова света тајна врши непрестано у цркви?
Зашто је Христос заповедио: „Ово чините за мој спо-

мен“ (Лк. XXII, 19).

Зашто је потребно да се причешћујемо?
Зато што од тога зависи наш вечни живот. Христос је 

рекао: „Ко једе моје тело и пије моју крв има живот веч-
ни, и ја ћу га васкрснути у последњи дан“ (Јн. VI, 54).

Какве су последице непримања причешћа?
У том случају смо у смртној опасности, јер је Господ рекао 

сасвим јасно: „Ако не једете тела Сина Човечјега и не пијете 
крви Његове, нећете имати живота у себи“ (Јн. VI, 53).

Како треба да се припремамо за свету тајну причешћа?
Постом и молитвом, исповедањем својих грехова и 

опраштањем онима који су се о нас огрешили.

Шта примамо кроз свету тајну причешћа?
Примамо самога живога Христа у себе, и тако сједињени 

с Њим, имамо вечни живот, према Његовим речима: „Ко 
једе моје тело и пије моју крв стоји у мени и ја у њему“ (Јн. 
VI, 56). „Ко једе мене и он ће живети мене ради.“ (Јн. VI, 57)

Може ли се то објаснити неким упоређењем?
Деца узимају млеко од својих мајки, које је у ствари ма-

терино тело и крв, али том храном тела расту. Слично ми 
у св. причешћу узимамо тело и крв Христову и том хра-
ном наше душе расту и сазревају.

Шта би се још могло рећи о овој храни наших душа?
Наша тела су од земље, стога се хране земаљском хра-

ном, али су наше душе од небеске суштине, стога се мора-
ју хранити небеском храном. И Христос је рекао за Себе: 
„Ово је хлеб који је сишао с неба“ (Јн. VI, 58).

Колико би пута требало да се причешћујемо?
Најмање четири пута годишње (у току четири поста). 

Али је препоручљиво приступити св. причешћу што че-
шће, што је у зависности од приправности причесника. 
Особито је важно причешћивање у болести.

Коју молитву треба да изговоримо пре примања све-
те тајне причешћа?

„Верујем, Господе, и исповедам  
да си Ти заиста Христос,

Син Бога живога, који си дошао у свет да спасеш 
грешнике од којих сам први ја.

Још верујем да је ово истинито и пречисто тело Твоје 
и да је ова сама пречиста крв Твоја.

Стога Ти се молим: помилуј ме  
и опрости ми сагрешења моја,

учињена хотимично или нехотимично,  
речју, делом, свесно и несвесно,

и удостој ме да се без осуде причестим  
светим Тајнама Твојим

за опроштење греха и за живот вечни.“  
AМИН

ПОСТАНИТЕ И ВИ ВИДЉИВИ ЧЛАН НАШЕ ЦРКВЕ

Драги парохијани овом приликом се захваљујем сви-
ма Вама који помажете својој цркви на месечном ни-
воу путем парохијала!

Позивам Вас да и даље као прави Христови 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.

КАЛЕНДАР ЗА 2022. ГОДИНУ

И ове године Вам шаљем путем поште џепни кален-
дар за 2022одину. Шаљем Вам и уплатницу са МОЛ-
БОМ да уплатите прилог од срца колико ви можете, 
по-себно и овим оскудним временима, времену 
пандемије и најмањи прилог Ваш ће добро доћи.

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

РЕГЕНСБУРГ - Obere-Regen str 27.
02.01. недеља 10:00 Литургија - Оци
06.01. четвртак 17:30 Бадње вече - Освећење Бадњака
07.01. петак 09:00 Литургија - Божић

19.01. среда 18:00 Богојављење, Освећење воде и 
славских знамења за Јовањдан

30.01. недеља 10:00 Литургија - Прослава Св. Саве
12.02. субота 18:00 Вечерње - Света Три Јерарха
20.02. недеља 10:00 Литургија -ХРАМОВНА СЛАВА
26.02. субота 09:00 Литургија - Задушнице
06.03. недеља 10:00 Литургија 
12.03. субота 10:00 Литургија - Тодорова Субота
03.04. недеља 10:00 Литургија
16.04. субота 10:00 Литургија - Лазарева Субота
21.04. четвртак 18:00 Велики Четвртак
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