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ОЧЕ НАШ
Оче наш који си на небесима,

Да се свети име Твоје;
Да дође царство Твоје;

Да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас;

И опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
И не уведи нас у искушење,

Но избави нас од злога
Јер је Твоје Царство, и сила, и слава у векове векова. Амин.
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ЖИВОТОПИС АРХИЕПИСКОПА 
ПЕЋКОГ, МИТРОПОЛИТА БЕОГРАДСКО-

КАРЛОВАЧКОГ И ПАТРИЈАРХА 
СРПСКОГ Г. ПОРФИРИЈА (ПЕРИЋА)

Новоизабрани Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки 
и Патријарх српски господин Порфирије (Перић) рођен је 22. јула 1961. го-
дине у Бечеју.

Прво је од троје деце Радивоја и Радојке Перић, који су се, после Дру-
гог светског рата, из села Осиње крај Дервенте у Босни и Херцего-
вини доселили у Војводину. На крштењу је добио име Првослав. 

Основношколско образовање стекао је у Чуругу, а гимназију „Јован Јовано-
вић Змај“ завршио је у Новом Саду 1980. године. Похађао је студије архео-
логије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Убрзо је почео 
да студира и на Богословском факултету Српске Православне Цркве, на ко-
јем је и дипломирао 1987. године. У чин мале схиме замонашио га је, на То-
мину недељу, 11. априла 1986. године, његов духовни отац, тада јеромонах др 
Иринеј (Буловић), садашњи Епископ бачки. Исте године, епископ рашко-при-
зренски Павле (Стојчевић), потоњи патријарх српски, рукоположио је мона-
ха Порфирија у чин јерођакона у манастиру Свете Тројице у Мушутишту 23. 
јуна 1986. године.

Последипломске студије похађао је на Богословском факултету Национал-
ног и Каподистријског универзитета у Атини (1987- 1990.). На истом учили-
шту стекао је звање доктора наука (2004.).
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У чин јеромонаха рукоположен је на Аранђеловдан, 21. новембра 1990. го-
дине, у манастиру Светих Архангела у Ковиљу. Тада је постављен за игума-
на те свете обитељи. За Епископа јегарског, викара Епархије бачке, изабран је 
на заседању Светог Архијерејског Саборa 14. маја 1999. године. Хиротонисао 
га је Патријарх Павле (Стојчевић) у новосадској Саборној цркви 13. јуна 1999. 
године. За Митрополита загребачко-љубљанског изабран је на седници Све-
тог Архијерејског Сабора 26. маја 2014. године. Блажене успомене Патријарх 
Иринеј (Гавриловић) га је, 13. јуна исте године, увео у митрополитски трон у 
храму Преображења Господњег у Загребу, на којем је митрополит Порфири-
је наследио блаженопочившег митрополита Јована (Павловића).

Ванредни је професор Православног богословског факултета Универзите-
та у Београду. Говори грчки и енглески, а служи се руским језиком.

На позив епископа бачког др Иринеја, јерођакон Порфирије је 1990. годи-
не привремено прекинуо последипломске студије теологије у Атини и при-
хватио се дужности игумана светоархангелске обитељи у Ковиљу, на којој је 
остао до 2014. године. Његовим постављењем за игумана започео је препород 
манастира. Обновљeни су стари и изграђени нови конаци, подигнут је пара-
клис и отпочело је фрескописање манастирског храма.

Игуман Порфирије старао се да живот монаха и богослужбени типик Ко-
виља буду устројени по угледу на аутентичну монашку духовност и бого-
службени опит светогорских општежића. Манастир је постао препознатљив 
по неговању византијског црквеног појања, али и по отворености према дру-
штвеној заједници. 

На иницијативу епископа Порфирија формиране су четири терапијске за-
једнице за лечење од болести зависности под називом Земља живих. Од осни-
вања прве заједнице 2005., до почетка 2021. године, кроз ова јединствена ле-
чилишта у којима су знања и вештине медицинских наука испреплетане са 
вековним православним духовним искуством, прошло је готово 4000 шти-
ћеника. 

Братство манастира је вишеструко умножено, па је оно, у тренутку одла-
ска Митрополита Порфирија са места игумана, бројало 25 монаха. 

Читаву деценију владика Порфирије је био један од редовних учесника 
емисије Буквар православља која је емитована на телевизији Нови Сад. Та-
кође је, од почетка емитовања телевизијске емисије Агапе аутора и водите-
ља Александра Гајшека (2005.), па све до избора за Митрополита зaгребач-
ко-љубљанског (2014.), уз почившег академика др Владету Јеротића и друге 
истакнуте мислиоце био њен чест гост. У својству представника традицио-
налних Цркава и верских заједница у Србији, епископ Порфирије је најпре 
био члан (2005-2008), а затим и председник Савета Републичке радиодифу-
зне агенције (2008-2014).
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Био је први архијереј Српске Православне Цркве коме је поверено старање 
над организацијом верског живота у Војсци Србије (2010 – 2011.).

Почев од 2002. године, владика Порфирије је председник Управног одбо-
ра Српског привредног друштва „Привредник“ у Новом Саду, где се посеб-
но ангажовао у прикупљању средстава за стипендирање даровитих српских 
ђака и студената.

Програм свог пастирског деловања митрополит Порфирије је представио 
у приступној беседи на устоличењу, у јуну 2014. године, рекавши: 

„Увек ћу бити спреман да учествујем у изграђивању мостова између људи 
и народа, потпуно свестан да има оних који ће и са једне и са друге обале ба-
цати камење на мостоградитеље. Али, на то ме обавезује сам Господ који је у 
Сину своме Јединородном премостио јаз између Бога и човека.“

О свом идентитету и темељним вредностима на којима заснива своје по-
слање Митрополит је том приликом рекао: „Ја јесам Србин, али сам пре све-
га хришћанин, а то је универзална вредност и зато ћу проповедати и сведочи-
ти Христа. Волим свој народ, али волим и волећу и све друге народе, сваког 
човека, сваку икону Божију”. 

Митрополит Порфирије негује пријатељске и сарадничке односе са број-
ним представницима Римокатоличке цркве и других верских заједница, као 
и са многим научним и културним прегаоцима у Загребу.

Слобода избора, слобода савести, слободан проток људи и идеја, матери-
јална обезбеђеност сваког појединца су оно што хришћанство као аутентич-
ни персонализам са собом носи
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Био је домаћин Осмог састанка Свеправославне мреже за проучавање ре-
лигија и деструктивних култова који је, под покровитељством Епархије за-
гребачко-љубљанске, одржан септембра 2015. године у Љубљани. 

Завршио је обнову Богородичиног манастира у Лепавини, поред Коприв-
нице, једног од најстаријих духовних центара православног народа у Хрват-
ској. 

Лауреат је награде Богословске академије Светог Игнатија у Стокхол-
му (Шведска) за 2016. годину. Ово признање додељено му је „за допри-
нос помирењу народа на Балкану и предани рад на унапређењу јединства 
међу хришћанима“. Поводом примања награде, митрополит Порфирије 
је у Стокхолму одржао предавање на тему слободе и људских права. Го-
ворећи о томе да слобода и људско достојанство имају своје извориште 
у Цркви Христовој, рекао је да су „слобода избора, слобода савести, сло-
бодан проток људи и идеја и материјална обезбеђеност сваког поједин-
ца оно што хришћанство као аутентични персонализам са собом носи“ 
и истакао да „то не значи да се хришћанство залаже за пролазне људске 
вредности, већ да потврђује вечне вредности у чијој је жижи човек и ње-
гово спасење“.

Признање Удружења за верску слободу у Републици Хрватској за 2019. го-
дину додељено је Митрополиту Порфирију за миротворни допринос у про-
мовисању културе дијалога и верских слобода.

Докторску тезу Могућност познања Бога код апостола Павла по тумаче-
њу светог Јована Златоустог Владика Порфирије одбранио је на Богословском 
факултету Националног и Каподистријског Универзитета у Атини 2004. го-
дине. Исте године је постао доцент на Катедри за катихетско и пастирско бо-
гословље Православног богословског факултета Универзитета у Београду. 
На тој је катедри наследио академика Владету Јеротића, са којим је дуги низ 
година на многим пољима блиско сарађивао. 

Као ванредни професор Православног богословског факултета, од 2015. 
године, изводи наставу на предметима основних студија Пастирско богосло-
вље са психологијом и Теологија Новог Завета, као и на другим предметима 
мастер и докторског студијског нивоа. Учествовао је у покретању и промо-
висању Библијског института при Богословском факултету. 

Аутор је књига Лицем к Лицу – Библијско-пастирска промишљања о Бо-
гу, човеку и свету (Београд – Загреб, 2015) и Премудрост у Тајни сакривена 
– Огледи из Теологије апостола Павла (Београд, 2020), тридесетак научних, 
стручних и популарних радова објављених у домаћим и међународним ча-
сописима. Збирка интервјуа и обраћања, које је дао током прве две године од 
постављења за Митрополита (2014-2016), објављена је 2016. године под на-
словом Загреб и ја се волимо јавно.
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УСТОЛИЧЕН ЊЕГОВА СВЕТОСТ 
АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ 

БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И 
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ Г. ПОРФИРИЈЕ

Звона Саборног храма Светог архангела Михаила у Београду огласила су 
се у 11.25 часова означавајући да је устоличен 46. предстoјатељ Српске 
Православне Цркве, Његова Светост Архиепископ пећки, Митрополит бео-
градско-карловачки и Патријарх српски г. Порфирије.

Свечани чин устоличења новоизабраног Архиепископа пећког, Митро-
полита београдско-карловачког и Патријарха српског г. Порфирија 
започео је 19. фебруара 2021. године саборном светом архијерејском 

Литургијом у Светоархангелском саборном храму у Београду. Светом Литур-
гијом је началствовао новоизабрани првојерарх Српске Православне Цркве 
уз саслужење отачаствених архијереја сабараних на изборном Светом Архи-
јерејском Сабору, свештенства и верног народа.

Саслуживали су или молитвено присуствовали Његово Блаженство Ар-
хиепископ охридски и Митрополит скопски г. Јован, Његово Високопре-
освештенство Митрополит дабробосански г. Хризостом, преосвећена го-
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спода eпископи: сремски Василије, будимски Лукијан, банатски Никанор, 
новограчаничко-средњезападноамерички Лонгин, канадски Митрофан, 
британско-скандинавски Доситеј, жички Јустин, врањски Пахомије, шу-
мадијски Јован, зворничко-тузлански Фотије, милешевски Атанасије, бу-
димљанско-никшићки Јоаникије, диселдорфски и немачки Григорије, ра-
шко-призренски Теодосије, горњокарловачки Герасим, источноамерички 
Иринеј, крушевачки Давид, славонски Јован, аустријско-швајцарски Андреј, 
бихаћко-петровачки Сергије, тимочки Иларион, нишки Арсеније, буеносај-
рески и јужноцентралноамерички Кирило, далматински Никодим, осечко-
пољски и барањски Херувим, захумско-херцеговачки Димитрије, моравич-
ки Антоније, ремезијански Стефан, мохачки Исихије, диоклијски Методије, 
полошко-кумановски Јоаким, брегалнички Марко и стобијски Давид; прото-
јереји-ставрофори др Саво Јовић, главни секретар Светог Архијерејског Си-
нода, др Зоран Крстић, ректор Богословије Светог Јована Златоуста у Крагу-
јевцу, проф. др Владимир Вукашиновић, архијерејски намесник београдски, 
и Петар Лукић, старешина Саборног храма Светог архангела Михаила у Бео-
граду; протојереј Срђан Перић из Сомбора; протођакони: Радомир Перчевић, 
Стеван Рапајић, Дамјан Божић и Иван Гашић; јерођакони Силуан са Свете 
Горе и Саво (Бундало) из Митрополије загребачко-љубљанске; и ђакон Ера-
змо из Православне Охридске Архиепископије.

Свечаном чину устоличења присуствовали су председник Републике Ср-
бије г. Александар Вучић, члан председништва Босне и Херцерговине г. Ми-
лорад Додик, председница Републике Српске гђа Жељка Цвијановић, пред-
седник Владе Републике Српске г. Радован Вишковић, потпредседница Владе 
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Републике Србије и министарка културе и информисања гђа Маја Гојковић, 
Њихова Краљевска Височанства принц Филип и принцеза Даница Карађор-
ђевић, министарка правде Маја Поповић, министар унутрашњих послова г. 
Александар Вулин, министар спољних послова г. Никола Селаковић, мини-
стар здравља др Златибор Лончар, министарка за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић, директор Безбедносно-инфор-
мативне агенције г. Братислав Гашић, представници Војске Србије, директор 
Управе за сарадњу са Црквама и верским заједницама др Владимир Рогано-
вић, представници српског народа у Црној Гори, Хрватској и Северној Маке-
донији, апостолски нунције г. Лучијано Суријани, надбискуп београдски г. 
Станислав Хочевар, муфтија србијански Мустафа еф. Јусуфспахић, представ-
ници Цркава и верских заједница у Србији, представници Српске академије 
наука и уметности, Матице српске и других просветних и кутурних инсти-
туција, преставници дипломатског кора.

На крају свете Литургије уследио је свечани чин устоличења Његове Све-
тости г. Порфирија у најсветији трон Архиепископа пећких, Митрополи-
та београдско-карловачких и Патријараха српских. Патријарашке инсигни-
је Његовој Светости г. Порфирију уручили Високопреосвећени Митрополит 
дабробосански г. Хризостом и Преосвећени Епископ будимски г. Лукијан.

Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије је, у приступној беседи, 
истакао између осталог:

– Са дубоким смирењем и осећајем страхопоштовања прихватам чиње-
ницу која је данас, овим саборним служењем божанствене службе, саврше-
на у нашим очима, умовима и срцима, а то је да сам благовољењем Божијим 
и благодатним сагласјем отачаствених архијереја, моје браће у Христу, уз-
веден у свети и божаствени, Богом подигнути престо светога кир Саве - ка-
ко га називају надахнути средњевековни хагиографи - у престо великог ар-
хијерејства на коме треба да седи достојан саопштник апостолскога седења!

– Молим се Богу и молим све вас да ме молитвено и делатно подржите 
да велики и одговорни задатак који је овим свештеним чином стављен пред 
мене изнесем радосно, у послушању Светом Архијерејском Сабору! Да као 
46. патријарх, а 57. поглавар наше Свете Цркве будем макар у најмањој мери 
скромни наследник мојих великих и светих претходника! На првоме месту, 
дванаесторице архиепископа који су, на челу са Светим Савом, предстојали 
нашој Светој Цркви од 1219. до 1346. године. Потом дванаесторици поглава-
ра, од којих су чак шесторица удостојени светитељства, који су духовно пред-
стојали српским народом до првог укидања Патријаршије у Пећи. Наследник 
сам и великих обновитеља Српске Патријаршије - Макарија Соколовића 1557. 
и Димитрија Павловића 1920. године. Постављен сам да чувам и обнављам 
спомен на труд, жртву, много пута и мученичко страдање за Цркву Божију 
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које су поднели моји свети претходници. Од Гаврила Рајића, преко Лукијана 
Богдановића, Варнаве Росића и Гаврила Дожића, до Викентија Проданова. А 
колико је тек бескрвно мучеништво великих српских црквених поглавара? 
Оно је познато само Богу и њима. У духовно наслеђе свих нас, оци, браћо и 
сестре, остављен је узвишен животни циљ: да ходимо стопама мудрости па-
тријарха Германа, да идемо стазама светости патријарха Павла и да будемо 
чеда патријарха Иринеја у великом подвигу миротворства!, нагласио је Ње-
гова Светост Патријарх г. Порфирије.

– Имајући све то на уму, пред живим Богом и пуноћом Цркве Божије, пред 
свима вама заједничари звања небескога, искрено, према исконском искуству 
Светог Апостола Павла, исповедам да се немам чиме похвалити осим сла-
бостима и гресима својим. То ме ипак не испуњава безнађем, него смиреном 
надом да ће се, молитвама и мољењима свих вас, посебно молитвеним за-
ступништвом мог духовног оца Епископа бачког Иринеја, и на мени оства-
рити духовна истина у коју нас је увео овај Апостол Народа. Њега је сам Го-
спод утешио рекавши му: Доста ти је благодат моја; јер се сила моја у немоћи 
показује савршена! Те речи и мене охрабрују да на своја немоћна плећа уз-
мем свети и тешки крст патријарашке службе и да са уздањем у благодатну 
помоћ вечног Првосвештеника и Подвигоположника почнем успон уз гору 
блаженстава Христових, обасјану лучама истините светлости и чистом ве-
дрином истине. Обузет свештеним трепетом пред овом узвишеном Тајном и 
свестан множине задатака на које по повереној дужности треба заједнички 
да одговоримо, знам да ће овај успон ублажити сам Дух Утешитељ који ди-
ше где хоће и сама сила Јеванђеља Христовог који нам даје моћ да у њему чи-
нимо све, поручио је новоустоличени првојерарх Српске Православне Цркве.
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МОЛИТВЕНИ ОПРОШТАЈ 
ОД ВЛАДИКЕ МИЛУТИНА

У среду, 1. априла 2020. године, на празник Светих мученика Хризанта, 
Дарија и других и Светог Симеона Дајбапског, у ваљевском Саборном хра-
му Васкрсења Христовог у загрљај Господу испраћен је Преосвећени Епи-
скоп ваљевски г. Милутин.

Рођен је 10. јануара 1949. године у селу Мијачи у околини Ваљева. Са 
13 година отишао је у манастир Каона, у коме је био искушеник до 
26. октобра 1963. године. Тада га је епископ шабачко-ваљевски Јован 

Велимировић, замонашио у манастиру Петковица. Већ сутрадан је рукопо-
ложен у чин ђакона, а после десет дана у Осечини је рукоположен у чин је-
ромонаха. Године 1979. посетио је Христов гроб у Јерусалиму. Године 1981. 
епископ Јован Велимировић унапредио га је у чин синђела, а 1987. године у 
чин протосинђела. Епископ шабачко-ваљевски Лаврентије Трифуновић га је 
1994. године унапредио у чин игумана, а 17. октобра 1998. у чин архимандри-
та. Од 7. фебруара 1996. године био је старешина манастира Каоне. Поста-
вљен је за архијерејског намесника посавотамнавског 17. маја 1999. године.

У мају 2003. године изабран је за епископа аустралијско-новозеландског. 
20. јула 2003. године. Дана 30. децембра 2003. године епископ банатски Ника-
нор устоличио епископа 
Милутина у трон Епи-
скопа аустралијско-но-
возеландског Новогра-
чаничке Митрополије.

За епископа ваљев-
ског изабран је 2006. го-
дине и устоличен 26. 
септембра 2006. у Ва-
љеву.

Преминуо је 30. мар-
та 2020. године у КБЦ 
Др Драгиша Мишовић 
од последица болести 
COVID-19 током панде-
мије вируса корона. Са-
храњен је у Саборној цр-
кви у Ваљеву 1. априла 
2020.
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МОЛИТВЕНИ ОПРОШТАЈ ОД 
МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА

У Саборном храму Светог Василија Острошког у Никшићу, на празник 
Светог апостола и јеванђелисте Луке и Светог Петра Цетињског, у субо-
ту 31. октобра 2020. служена је света Литургија, а потом и помен бла-
женопочившем Митрополиту Амфилохију.

Рођен као Ристо Радовић, син Ћира и Милеве (рођ. Бакић) Радовић, на 
Божић 7. јануара 1938. године у Барама Радовића у Доњој Морачи. 
Завршио је Богословију Светог Саве у Београду. Постдипломске сту-

дије наставља у Берну и Риму. Одатле прелази у Атину, у којој, за време сед-
могодишњег боравка, поред свакодневне парохијске службе, докторира, а те-
зу, коју пише на грчком језику, о Светом Григорију Палами, брани уз највишу 
оцену. Потом, годину дана проводи на Светој гори, а онда је позван да преда-
је на Руском православном институту „Свети Сергије“ у Паризу од 1974. до 
1976, где уз осталих пет језика које је савладао, усавршава и француски језик.

Замонашио се 1967. у Грчкој, где је потом 21. јула 1968. постао јеромонах.
По повратку у Београд је изабран за декана Богословског факултета и ван-

редног професора, да би крајем 1985. рукоположен је за епископа банатског са 
седиштем у Вршцу, одакле је уочи Божића 1991. године дошао на Цетиње ка-
да бива устоличен за митрополита црногорско-приморско-скендеријско-брд-
ско-зетског и егзарха пећког трона, преузевши титулу коjом се приjе митро-
полита Амфилохиja служио владика Василиjе.

Митрополит је у болницу примљен 6. октобра 2020. године због запаљења 
плућа узрокованог инфекцијом новог коронавируса. Преминуо је 30. ок-
тобра 2020. године у 8:20 часова, у Клиничко-болничком центру Црне Горе. 
Сахрањен је 1. новембра 2020. године у крипти Саборног храма Христовог 
васкрсења у Подгорици.
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МОЛИТВЕНИ ОПРОШТАЈ 
ОД ПАТРИЈАРХА ИРИНЕЈА

Патријарх српски Иринеј (световно Мирослав Гавриловић; Видова, код 
Чачка, 28. август 1930 — Београд, 20. новембар 2020) био је 45. врховни по-
главар Српске православне цркве.

Рођен је 28. августа 1930. године у селу Видова код Чачка, као син 
Здравка Гавриловића и Милијане. Приликом крштења је добио име 
Мирослав. Завршио је основну школу у родном селу, потом гимна-

зију у Чачку, Призренску богословију 1951. године, а затим Богословски фа-
култет у Београду. По завршеним студијама је отишао на одслужење војног 
рока. Замонашио га је патријарх српски Герман у манастиру Раковица, који 
га је рукоположио у чин јерођако-
на (24. октобра). У чин јеромонаха 
је рукоположен на празник Све-
те Петке 27. октобра 1959. године 
у Богородичиној цркви Ружици у 
Београдској тврђави.

Од 1959. до 1968. године је био 
професор Призренске богослови-
је. Завршио је постдипломске сту-
дије у Атини, где је отишао школ-
ске 1962/63. године. Маја 1974. 
изабран је за викарног епископа 
моравичког, викара патријарха 
Германа. На трон епархије нишке 
устоличен је у Саборној цркви у 
Нишу 15. јуна 1975. године.

На дан 3. октобра 2010. године, 
устоличен је у манастиру Пећкој 
патријаршији у чин патријарха.

Преминуо је 20. новембра 2020. 
године у Војномедицинском цен-
тру на Карабурми, услед погор-
шања здравственог стања изазва-
ног корона вирусом.

Сахрањен је у крипту Храма 
Светог Саве на Врачару, у Бео-
граду.
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РАДОСТ БОЖИЋА 
НИЈЕ УМАЊИЛА КОРОНА

Маске и мере против вируса Корона нису могле да сакрију радост број-
них верника у Линцу на Бадњи дан. Храм је од ујутро до увече био отворен 
претходних дана, али на вечерњој служби уочи доласка најрадоснијег хри-
шћасног празника Божића, виђена је колона аутомобила као и претход-
них година.

Вечерњу службу у прелепој светињи, чији је под био прекривен сла-
мом, служили су надлежни свештеник Драган Милић и Дарко Кне-
жевић. С обзиром на неопходне мере због короне, неколико активи-

ста је стајало на улазу са задужењем да воде рачуна о поштовању мера. Неда-
леко од Храма, стајао је полицијски аутомобил са неколико полицајаца који 
су врло пристојно надгледали спровођење мера. Били су послужени топлим 
чајем и нису крили захвалност за то.

– Упркос свему што је изазивао вирус, осећа се радост доласка најрадосни-
јег празника. Свака част свим парохијанима, поготово младим људима, који 
су својим доласком у храм показали своју духовност и оданост нашој вери – 
био је одушевљен бројем присутних пензионер Никола Радић.
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Нису изостале фамилије са малом децом. Поједини су се играли у слами 
у храму у току вечерње службе, друга деца су у проти храма користили снег 
како би улепшали ово незаборавно вече. Међу њима су били Милијана и Сте-
во Цвијић, са 19-месечним сином Филипом. Исто је и трогодишњи Михаји-
ло уживао на брежуљку у порти храма.

– Срећно Бадње вече и Божић. Снег је улепшао овај важан дан и нека су 
срећни и благословни Божићни дани свим нашим људима, ма где били – по-
ручили су Цвијићи.

У храму су уз поштовање мера и маске, бројни верници наизменично при-
сустовали богослужењу. Протојереј-ставрофор Драган Мићић је честитао 
празник и поручио да је све у праштању. После тога наложени су бадњаци у 
поти храма уз побожне песме и одушевљење присутних.

На Божић је служена јутарња Света Литургија у 5 сати после које је про-
читана Божићна Посланица. И тог Божићњег јутра, Храм је био испуњен вер-
ним народом, нешто мање него ранијих година, због ограничења окупљања.

ЗА ВРЕМЕ ВАСКРШЊЕГ ПОСТА, БОГОСЛУЖИМО:
СВАКОГА ПЕТКА И СУБОТЕ ОД 9:00, НЕДЕЉОМ ОД 10:00
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СЕДНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ОДБОРА ЗА ИЗГРАДЊУ СПОМЕН-

ХРАМА У МАУТХАУЗЕНУ
По благослову Његовог Преосвештенства Епископа аустријско – швај-

царског Господина Андреја, у петак, 16. октобра 2020. године, након Вечер-
ње службе у храму Светог Василија Острошког Чудотворца у Линцу, одр-
жана је редовна седница Грађевинског одбора за изградњу спомен- храма 
Светих Српских Новомученика на војном гробљу у Маутхаузену.

Седници су присуствовали Епископ Андреј у својству председника од-
бора, протојереј – ставрофор Драган Мићић, парох из Линца, секре-
тар господин Жељко Малешевић и преко телекомуникације, г. Мла-

ден Филиповић, шеф Представништва Републике Српске у Бечу. На седници 
је било речи о завршној фази радова и о целокупном напретку радова на спо-
мен капели, који је остварен. Грађевински планови су због пандемије корона 
вируса прилично успорени и није било могуће остварити планирано. Ипак и 
поред тога приступило се оним радовима које је било могуће обавити радио-
нички. Ту се пре свега мисли на радничку израду иконостаса, мозаика, као и 
на иконописање и припрему Књиге мртвих.

Војно гробље Рајфендорф – Мутхаузен налази на свега 20-ак минута во-
жње од Линца. На том месту почива између 7 и 8 хиљада српских војника, 
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официра и цивила који су у јесен 1914. 
године заробљени и одведени из Ср-
бије и окружења у заробљенички ло-
гор Маутхаузен код Линца (Горња Ау-
стрија), кроз који ће до 1918. проћи око 
40.000 Срба, Италијана, Руса и других 
народа. Пре 100 година, у својим пи-
смима један од интернираних српских 
официра изразио је наду да ће одмах 
након рата на месту логора бити из-
грађена једна спомен-капела, да очува 
сећање на страшне жртве које су под-
нели српски логораши. Тек уз подр-
шку председника Републике Српске, 
Милорада Додика од лета 2014. годи-
не кренуло се у реализацију овог про-
јекта. Почетак пројекта поклопио се са 
постављањем Његовог Преосвештен-
ства Епископа аустријско-швајцарског Г. Андреја на чело аустријско-швај-
царске епархије.
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У ПОРТИ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА ВАСИЛИЈА 
ОСТРОШКОГ У ЛИНЦУ ОДРЖАНО 

10. ЈУБИЛАРНО ТАКМИЧЕЊЕ У 
КУВАЊУ ПОЗНАТОГ СРПКОГ ЈЕЛА

Рекордан број, чак 25 екипа,учестовало је на 10. јубиларном такмичењу 
у кувању чорбанца, код Храма Светог Оца Василија Отрошког Чудоотвор-
ца у Линцу. Заправо требало би да буде и укупно пријављених 27 али у по-
следњи час су две екипе одустале од такмичења (разлози оправдани). Упр-
кос вирусу Корона, бројни парохијани су се окупили у порти храма а сами 
такмичари су у заказано време 9.00 часова били већ спремни да покажу ве-
штину у припремању једног од честих српских специјалитета.

Док је трајала редовна недељна Литругија, мирис из котлића изази-
вао је пажњу и бројних пролазника, грађана Линца, који су из при-
крајка вребали шта се дешава:

– Корона нам не може ништа. Ту је опробани српски рецепт, домаћа коба-
сица и наравно ракија - расположено су коментарисали из екипа код Станета 

(власник ресторана Рафелстетнерхоф).
Видно је било да су се на једном ме-

сту нашли проверени мајстори свог за-
ната. Конкуранција је била жестока, 
али на крају су проглашене три најбо-
ље екипе. Чорбанац екипе „Озрен“, у 
саставу Угљеша Зекић, Младен Ђура-
новић и Дејан Вукоасављевић су про-
глешени за најбољи.

– Потајно смо прижељкивали прво 
место. Драго нам је пре свега што смо 
учестовали а посебно у оваквој кон-
курнцији да смо били најбољи. Не мо-
гу вам открити тајну спремања чор-
банца јер намеравамо да се такмичимо 
и следеће године - уз осмех је поручио 
капитен победничке екипе Угљеша Зе-
кић. Друго место је припало екипи Пе-
тровићи који су се пре годину дана-
,из родне Лознице доселили у Линц, 
док су трећи били представници КУД Победничка екипа

16 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 76, Јануар – Јун 2021. 



Острог из Линца, чији су чланови фол-
клолрне секције у прелепим народним 
ношњама улепшали цео догађај.

Пре него што је жири саопштио ко 
је добио највише бодова, прота Драган 
Мићић се захвалио свима који су по-
могли ову предивну манифестацију, а 
псебно Слободарској партији Аустрије 
(ФПÖ), коју је својим присуством пред-
стављао Жељко Малешевић.

Прота Драган је са жаљењем кон-
статовао да због Корона вируса,дана-
шњој манифестацији није могао при-
суствовати брачни пар,Александра И 
Мирко Праштало из Апатина а који су 
предходних 9 година активно учество-
вали у овој организацији.

Амбасадор Републике Србије у Бе-
чу Небојша Родић са породицом,сти-
гао је на традиционалну манифеста-
цију код нашег храма.Прота се посебно 

захвалио амбасадору који је увек радо виђен гост међу бројним земљацима 
у Линцу и Горњој Аустрији.

Александар Ченић, са својом компанијом ЦА Телеком, већ годинама по-
маже парохији, а овог пута је обезбедио седам награда односно ваучера па-
рохијанима за које је проценио да их заслужују. Награду боравка у Србији су 
добили Зорица Бесенматер Тодоровић, 
Драгица и Драган Ћирић из Гмунде-
на Миша Милановић, Жарко Алексић 
Маринац, Тихомир Величковић, Мир-
јана Јотановић као и Маринко Мале-
шевић. Добитници ће моћи да ужива-
ју у чарима Београда, Бање Ковиљаче, 
Копаоника...

Док је у храму трајала литургија а 
у његовој порти се крчкао чорбанац, у 
блиблотеци је одржан први час наставе 
из српског језика и веронуке. На крају 
су учитељица српског језика Гала Дој-
чиновић и Немање Мићића, који пре-

Друго место: Петровићи

Треће место: Острог
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даје веронауку, родитеље деце упознали са планом наставе за текућу годину 
а затим су сви ушли у храм, како би присуствовали молитви поводом почет-
ка нове школске године.

Прота Драган Мићић је у беседи после литургије честитао деци полазак у 
школу као и захвалност свима који учествују у такмичењу у спремању чор-
банца:

– Дивно је што ћемо и ове године имати часове српског језика и веронау-
ке, али није добро што у храму видимо мало деце. Осим присутних ученика 
српског језика и варонукае требало би их бити далеко више. Позивам роди-
теље да заједно са наследницима долазе на богослужења - поручио је надле-
жни свештеник.

Квалитет скуваних чорбанаца оценио је трочлани жири у саставу Жељка 
Чулич, Миомир Миладиновић и Зоран Ивановић.У парохијској сали имали 
су прилику да дегустирају свих 25 чорбанаца после чега су поделили бодове.

Драгица Ћирић са супругом Драганом из Гмундена редовно учествује у 
такмичењу. Овог пута су имали прилику да са овим прелепим догађајем упо-
знају и пријатеље из новог Сада, Гордану и Синишу Душанић, који су ових 
дана дошли код њих у посету:

– Заиста смо одушевљени. Код нас у Војводини има дост сличних манфе-
стација али смо изненађени да оволики број људи учествује – казали су нам 
Душанићи.
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ПОЧЕЛА НАСТАВА ШКОЛЕ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ВЕРОНАУКЕ 
ПРИ НАШЕМ ХРАМУ У ЛИНЦУ

Недељно пре подне у храму светог оца Василија Острошког Чудотворца 
у Линцу не протиче само у знаку редовне Литургије. Библиотека светиње 
недалеко од Дунава, у поменуто време је пуна деце, полазника школе срп-
ског језика и веронауке од Првог до Четвртог разреда.

Захваљујући несебичном ангажовању протојереја - ставрофора Дра-
ган Мићића као и Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у регио-
ну Републике Србије омогућено је да у предивном простору најмла-

ђи уче свој језик и веронауку. Ово је трећа школска година од када се органи-
зује настава и овог пута ће бити и највише полазника. Пријављено је њих 39 
мада их је на првом часу било 40, сваком случају присутни нису крили оду-
шевљење што су опет у клупама.

У библиотеци су их сачекали учитељица српског језика Гала Дојчиновић 
и вероучитељ Немања Мићић. Пре него што су се сместили, како и налажу 
правила, било је неопходно да деца дезинфикују руке:

– Морамо се држати истих правила као и у школима у које идете сваки дан 
– поручили су им учитељи.

Први час је послужио да прво учитељица Гала упозна, поготово нове уче-
нике, са методом наставе односно шта их очекује у школској години. Уједно 
им је кроз игру омогућила да се представе и кажу нешто о себи.

Доста ученика је и претходне године, која додуше због корона вируса није 
трајала колико је предвиђено, већ научила много тога како из српског језика 
тако и веронауке. Међу њима су и брат и сестра Михајило и Марија Радојчић:

– Радујем се школи јер могу да се дружим са најбољим пријатељем Алек-
сом али и другима – 
стидљиво каже деве-
тогодишњи Михајило, 
док његова две годи-
не млађа сестра Мари-
ја, спомиње другари-
цу Хелену и додаје да 
зна да пише и чита ћи-
рилицу 

Њихови родитељи 
Наталија и Ратко, до-
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лазе из Србије и кажу да су деца имала предзање али да су презадовољни ка-
ко организацијом тако и целом наставом при храму:

– Ово много значи не само за нашу деци него и за нас јер сматрамо да деца 
морају да добро савладају свој матерњи језик како би лакше научила друге-
,пре свгеа немачки јер им је он основа за образовање. Свака част проти Дра-
гану као и матици што су помогли ову наставу – истиче Ратко.

И други полазници као и њихови родитељи хвале школу, поготово учи-
тељицу Галу која је иначе у Бањалуци предавала и енглески језик. Међу де-
цом су најбројнији Милановићи, њих четворо Теодора, Матеј, Стефан и Тео-
дор редовно долази на наставу.

Родитеље су на крају првог часа учитељи упознали са планом наставе. 
Наглашено је да су и једни и други важни у овом пројкету како би деца што 
лакше, без оптерећења научили основе језика и веронауке. Како је нагласи-
ла учитељица Дојчиновић нагласак ће бити на ћирилици и замолила роди-
теље да са својом децом код куће причају српски језик. Вероучитељ Мићић 
им је скренуо пажњу да му се слободно обрате уколико између осталог што 
уче,желе да њихова деца науче нешто више о породичној слави односно све-
цу који је заштитиник фамилије али и да дају предлоге за неке друге теме.

На настави се осим основа српског језика и веронауке, деца припремају и 
за рецитовање на приредбама. За Светог Саву, школску славу, у храму је при-
ређена одлична приредба, па се сви надају да ће тако бити и следеће године.

– Жеља нам је да се што више деце ослободи страха када треба да изађу 
пред публику.Кроз учење песамица и рецитовање, лакше ће савладати и срп-
ски језик – поручила је учитељица Дојчиновић.

Полазници школе су подељени у две групе, на старије и млађе. И за једне 
и друге часови недељом почињу у исто време 9.45 односно завршавају се у 
11.30 сати. Док учитељица Гала ради са млађом групом српски језик, вероу-
читељ Немања Мићић старијима предаје веронауку. После првог часа одно-
сно у 10. 30 прави се пауза како би се учитељи заменили.

Школа српског језика и веронуке при храму у Линцу је бесплатна. Роди-
тељи односно њихова деца немају никакавих издатака, тако да је све на до-
бровољној бази. Благословом Епископа Андреја,до ове године,наставнике и 
све остало што прате новчани издаци,финансирала је црквена општина Линц.

– Ове године је,управа за сарадњу са дијасапором и Србима у регион,пре-
познала квалитет И потребу постојања И рада школе,па нам је помогла у овом 
пројкету. Осим бесплатних уџбеника, добили смо и новчану помоћ од 1.700€ 
на располагање.Очекујемо да нам своје обећање испуни и привредна комора 
Републике Српске а они су обећали нове клупе и столице.У име парохијана 
као и полазника желим да се захвалим свима који на било који начин пома-
жу ово Богоугодно дело, – поручио је прота Драган.
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СВЕТИ СТЕФАН
Света Српска Православна Црква, другог дана по Божићу, молитвено 

се сећа Светог првомученика, апостола и архиђакона Стефана. Страдање 
светог Стефана збило се годину дана после силаска Духа Светога на Апо-
столе, односно исте године када се Господ Исус Христос Вазнео на небo. 
Он је први хришћанин који је страдао за Господа и зато се назива Првому-
чеником. Његово мучеништво потресно је описано  на страницама Светог 
Писма Новог Завета. Мученички је страдао веома млад и недужан, али не 
замеривши ништа крвницима, још тражећи од Господа Исуса Христа да 
им то злодело не узме у грех. 

Свети Стефан се још назива Архиђаконом, јер је био први од седам ђа-
кона које су Свети Апостоли поставили на службу око помагања си-
ротињи у Јерусалиму.

Како каже библијско сведочанство, Свети архиђакон Стефан био је, као и 
дванаест Великих Апостола, надахнут силом Духа Светога. Чинио је многа 
чудеса, помагао људима и сва та његова добра дела помињу се у Светом Пи-
сму Новог Завета. У тој првој години по страдању и Вазнесењу Христовом, 
Свети Стефан је огромном снагом своје вере, својих речи и дела подсећају-
ћи на речи закона и пророка Старог 
Завета, доказивао Јеврејима, својим 
сународницима, да су они заиста уби-
ли Месију, очекиваног толико веко-
ва. Због тога је међу својим ближњи-
ма имао много непријатеља, али их је 
увек побеђивао своји јасним и исти-
нитим речима. Како нису могли дру-
гачије спречити његово проповедање, 
прибегли су, уз помоћ лажних сведо-
ка, клевети да је хулио на Бога и Мој-
сија, баш као што се збило и са Ису-
сом Христом. Тако су народне духовне 
стрешине против Светог Стефана по-
буниле народ. Као и Христа, Стефана 
су лажно оптужили и ухапсили. После 
хапшења, уследило је суђење.

На суђењу Свети Стефан је одлуч-
но и разложно побијао једну по једну 
клевету лажних сведока. Изложио је, 
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јасно и са великим поштовањем, целу историју Израиља од Аврама, који је 
први добио обећање о доласку Месије до Мојсија, о којем је говорио са вели-
ким страхопоштовањем и уважавањем. Но, истина о Месији још више је раз-
гневила свештеничке и народне поглаваре. У том узаврелом тренутку, Архи-
ђакон Стефан погледа у небо и то што је угледао објави свима присутнима: 
„Ево, видим небеса отворена и сина човечјег где стоји с десне стране Бога." 
То је разјарило све његове судије те Архиђакона Стефана изведоше из града 
и убише камењем.

Међу присутним мучитељима био је и Стефанов рођак Савле, који је ка-
сније, искрено се покајавши, спознао истину о Господу Исусу Христу, при-
мио његово учење и свето крштење, и остатак земаљског живота провео про-
поведајући, као апостол Павле, јеванђељску истину, ширећи Христову реч и 
оснивајући црквене заједнице.

А тога дана, када су Јевреји каменовали архиђакона Стефана, стајала је по-
далеко, на једној узвишици Пресвета Богородица, са светим Јованом Бого-
словом, гледајући мучеништво овог првог мученика за истину њеног Сина и 
молећи се усрдно Богу за његову душу.

Последњеречи Светог архиђакона Стефана су биле: „Господе, не урачу-
нај им грех овај".

Самим примером мучеништва и безпоговорног страдања, архиђакон Сте-
фан је дао и, дан данас, даје пример свим хришћанима. Његов пример најбо-
ље објашњава речи да је „крв мученика семе Цркве".

БУДИМО МУДРИ И БЕЗАЗЛЕНИ
Међу вуковима опстати овци је тешко, али није немогуће, јер нам Го-

спод каже на који начин ми можемо и међу вуковима опстати као овце 
Његове. А то је: да будемо мудри као змије и безазлени као голубови. Му-
дрост ће нас сачувати да не постанемо плен, да нас вуци не раскину, од-
носно да нас непријатељи не онемогуће. А безазленост и доброта ће нас 
сачувати да ми не постанемо вуци.

Треба имати, дакле, мудрост. Развијати мудрост Богом дану, све више 
и више, а паралелно са тим развијати и доброту. Јер, мудрост без доброте 
прелази у злоћу, а безазленост без мудрости прелази у глупост. Ни једно 
ни друго више, него да будемо мудри као змије, а безазлени као голубови.

И мене су гонили, и вас ће гонити, говори Господ. С тим морамо бити 
начисто и припремити се да и при том останемо онако како треба, какви 
су и преци наши били: људи Божији, народ Божији. И онда, кад дође крај 
живота нашега, ући ћемо у радост блаженства Царства Небескога. То и 
јесте смисао и циљ нашег живота.
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ПОМЕН ЖРТВАМА ИЗ ПРВОГ 
СВЕТСКОГ РАТА У МАУТХАУЗЕНУ

Војничко гробље у Маутхаузену, сведочи о српским жртвама из Првог 
светског рата. Да жртве неће бити заборављене, сведочи и спомен Капе-
ла која се гради на овом месту као и редовна молитва (помен) коју за по-
којнике узноси прота Драган.

Тако је било и 11. новембра у 
11 сати када се обележава дан 
примирја. Са протом, у моли-

тви су учествовали и малобројни па-
рохијани који су тога дана били сло-
бодни од радних обавеза а у исто вре-
ме имали жељу да својим присуством 
дају допринос овом великом дану.

Тога дана, због Короне вируса и 
забране кретања, помену није при-
суствовао нико од представника др-
жаве. Ипак, када су се стекли повољ-
нији услови, Амбасадор Републике 
Србије г. Небојша Родић је у пратњи 
проте Драгана и привредника Алек-
сандра Ченића, посетио гробље и по-
ложио венац испред спомен Капеле. 
И том приликом није изостала моли-
тва за покој душа мученика.
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АКТИВНОСТИ ПРИ ХРАМУ
 Новонастала ситуација није успорила радове око нашег 

храма. Тако, свакодневно неко од парохијана, може да се види 
како нешто са протом Драганом планира или планирано 

реализује. Са ових неколико фотографија, покушаћемо да вам, 
драги читаоци, и визуелно прикажемо само део тих радова.
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Брига о војничком гробљу у Маутхаизену је 
свакодневно актуелна. Три саднице Тисовог дрвета 

нису заживеле и морали смо их заменити новим.
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КАКО ЈЕ ЈЕДАН ОНКОЛОГ ЗАДОБИО ВЈЕРУ
Доктор Марко бјеше познати специјалиста из области онкологије. Јед-

ном се спремао за веома важну конференцију у други град на којој је тре-
бало да прими одликовање из области медицинских истраживања. Био је 
веома узбуђен јер су на овој конференцији требали да дају оцјену његовом 
вишегодишњем раду.

Међутим, два сата након полијетања догодило се принудно слијета-
ње на оближњи аеродром због неке техничке неисправности. Док-
тор се уплашио да неће успијети да стигне па је стога изнајмио 

ауто и запутио се према граду у којем је требала да се одржи конференција.
Ипак, убрзо након што је кренуо, вријеме се погоршало и почела је силна 

олуја. Због јаке кише промашио је правац и залутао је.
После двочасовне вожње без икаквих резултата схватио је да се изгубио. 

Био је гладан и уморан па је стога ријешио да потражи где да се заустави. На-
кон неког времена набасао је на малену и стару кућицу.

Изгубивши сваку наду, изашао је из аута и покуцао је на врата. Врата је 
отворила једна лијепа жена. Позвала га је да уђе и сачека љепше вријеме.

Љекар који је био гладан, мокар и уморан. Прихватио је њен љубазан пре-
длог и уђе. Дама му је дала топао чај и нешто да поједе. Рекла му је да може 
да јој се придружи у молитви уколико то жели. Доктор Марко се осмехнуо, 
одбио је и рекао да он вјерује само у труд и рад.

Сједећи за столом и пијући свој чај доктор је посматрао ову жену кроз слабу 
свијетлост свијеће, како се моли поред дјечије колијевке. Љекар је схватио да 
јој је потребна нека помоћ и када је завршила са молитвом упитао ју је шта же-
ли од Бога и зар она стварно мисли да ће Бог некада чути њене молитве. Онда 
ју је упитао у вези дијетета које је лежало у креветићу поред којег се молила.

Жена се тужно осмијехну и рече да је то њен син који пати од ријетког ти-
па рака и да постоји само један љекар који се зове Марко а који га може из-
љечити, али да она нема новца да му плати и плус он живи у другом граду. 
Рекла је да јој Бог још увијек није одговорио на молитву али да зна да ће јој 
помоћи и да ништа неће уништити ту вјеру.

Забезекнути доктор Марко остаде без ријечи и заплака. Он прошапута Бог 
је велики, и присјети се свега што се са њим данас догодило, неисправности 
авиона, снажне олује због које је скренуо са пута… И све то се десило због 
тога што Бог не само да је одговорио на њену молитву већ је и њему пружио 
прилику да побјегне из материјалног свијета и да помогне сиромашним и не-
срећним људима који немају ништа друго осим молитве. У животу не посто-
је случајности. Са руског: Парохија Кравичка
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МОЛИТВА КАО СПАСЕЊЕ ДУШЕ
Овај истинити догађај од пре неколико година испричао ми је мој добри 

пријатељ, о. Димитрије, парохијски свештеник Грчке православне цркве 
Св. Василија, која се налази у улици Сахтури, у Атини. Преносим вам све 
онако како је мени било испричано.

Једног јутра, након Свете Литургије, отишао сам у црквену канцела-
рију. Један човек, око педест година старости, дошао је да поразгова-
рамо. Нисам га познавао; никада раније га нисам видео у мојој цркви. 

Испричао ми је о четрдесетдвгодишњем човеку, који је био хоспитализован у 
Пиреју, Атини. Имао је тежак облик карцинома. Болест се била проширила на 
цело тело, чак и на мозак. Након прегледа, доктори су му рекли да не посто-
ји ништа што може да му спасе живот. Узимао је велике дозе лекова, али није 
му било помоћи. Његов рођак, који је дошао да ми исприча о његовом тада-
шњем стању, затражио је од мене да одмах одем у болницу, и да га причестим.

Ко што је тражено, одмах сам отишао у болницу, како бих испунио ову 
обавезу и причестио болесника. Чим сам ушао у болесничку собу, постало 
ми је јасно да је пацијент био у веома лошем стању. Потврђено ми је касни-
је да је болест била метастазирала на мозак и да му није било спаса. Његови 
дани били су одбројани. Кревет до њега био је празан. Он је био једини боле-
сник у соби. У једном тренутку, он се пробудио из коме и отворио очи. Од-
мах ме је видео и са великим напором ми испричао следеће:

Моја породица довела ме је у болницу пре 35 дана. Један човек, око осам-
десет година старости, лежао је у соби у коју су и мене допремили. Тај човек 
је боловао од рака костију. Имао је страшне болове. Али упрокос његовом 
страдању, он се стално молио: „Слава Теби Боже, слава Теби Боже!“ ове ре-
чи биле су праћене многим другим молитвама. Ја сам био атеиста. Тада сам 
први пут у животу чуо молитве. Никада пре нисам крочио у цркву. Зато сам 
био толико изненађен када сам приметио да, након молитве, он мирно спа-
вао по два-три сата. Али када би се пробудио, опет би уздисао од страшних 
болова. И тада би опет наставио да се моли: „Слава Теби, Боже!“

Ја сам такође патио од великих болова, а он је, упркос његовом болу, не-
престано славио Бога. Међутим, ја сам у својим патањама и болу хулио на 
име Христово и Пресвету Мајку Његову. Старац је захваљивао Богу што му 
је дао болест. Слушајући га како то стално понавља, а и сам страдајући, ми-
слио сам да ме узнемирава. Поред његове сталне молитве, он је свакодневно 
тражио да прими Св. Причешће.

А ја, стално сам га грдио. Говорио сам му: „Умукни, ућути више! Зар не 
видиш да нас Бог, Кога ти толико славиш, страшно мучи овом озбиљном бо-
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лешћу! Какав Бог? Нема Бога!“ Старац би ме мирно саслушао и одговорио: 
„Постоји, дете моје, Бог заиста постоји, Он је љубљени Отац. Кроз болест ко-
ју нам је део, Он нас чисти од мноштва грехова.“ Овај старчев одговор би ме 
још више разљутио и почео бих поново да хулим и на Бога и на ђавола. „Бог 
не постоји! Ја не верујем ни у шта; нити у Бога, нити у Његово Царство, ни-
ти у други свет.“

Након оваквог разговора, старац би ми мирно одговорио: „Чекај па ћеш 
својим очима видети како душа верујућег хришћанина напушта његово те-
ло. Ја сам грешник, али милост Божија ће ме спасити. Чекај, видећеш и пове-
роваћеш.“ Наставио је да слави Бога и Пресвету Мајку Његову. Изговарао је 
једну специфичну молитву у којој се понављало радује се (узето из Акатиста 
Богородици). Он је такође појао химну Достојно јест.

У једном моменту, престао је да се моли и чуо сам га како вели: „Добро-
дошао мој Анђеле чувару! Хвала што си дошао да узмеш моју душу са вој-
ском анђела.“ У великом шоку, отворио сам очи и угледао пред собом читаву 
небеску војску. Старац се прекрстио; прекрстио је своје руке на груди и по-
следњи пут удахнуо. Одједном, болничка соба била је преиспуњена брили-
јантном светлошћу, светлошћу која је била светлија од сунца. Ја, неверник, 
атеиста, материјалиста, гледао сам чудо својим очима. Затим је прелеп ми-
рис испунио просторију. Био сам запањен оним што сам видео, јер сам у том 
тренутку схватио да је старац све време био у праву.

Позвао сам своје родитеље и испричао им све шта сам видео и доживео. 
Био сам љут, јер ми никада нису говорили о постојању Бога. Тада сам позвао 
моју родбину и пријатеље, и замолио их да дођу и да ми говоре о вери о којој 
никада нисам раније ни од кога учио. Оче драги, ја сада верујем да Бог заи-
ста постоји. Зато Вас молим да ме исповедите и да ме причестите.

Слава Богу!
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ЋИРИЛИЦА
НЕМАЧКИ офталмолог др Вернер Вебер назвао је српску ћирилицу „пр-

вом азбуком света“. Он је одбранио докторску дисертацију у Лајпцигу 
1937. године на тему „Азбуке света“ када је установио да је српска ћири-
лица "одмор за очи".

Према његовим тврдњама када се чита ово писмо најмање, од свих 
писама, замара очи због чега је понела титулу прве азбуке света. Ср-
би су најсавршеније писмо на свету, каквим га неки сматрају, доби-

ли захваљујући Вуку Стефановићу Караџићу , који је реформу српске ћири-
лице извршио почетком 19. века, пише Глас јавности.

Избацивањем полугласника и увођењем графема Њ и Љ, Вук је наставио 
реформе које је започео Сава Мркаљ. Изглед слова Ђ је прихватио од Луки-
јана Мушицког, Џ је узео из старих румунских рукописа, а Ћ из старих срп-
ских рукописа. Слово Ј које је узео из латинице приписивано му је за најве-
ћи грех у црквеним круговима, где су говорили да је српски реформатор тиме 
радио на покатоличењу српског народа.

Вукова фонетска азбука (назив према називу слова: А - аз, Б - буки) са 30 
графема званично је прихваћена 1868. године.

Ћирилица је, иначе, словенско писмо настало крајем деветог века у дана-
шњој Бугарској.

Име је добила по Ћирилу, једном од солунске браће који су ширили хри-
шћанство међу Словенима. Сматра се да је творац ћирилице Климент Охрид-
ски, један од ученика Ћирила и Методија. Постоје неки истраживачи који 
тврде да је њен творац Константин Преславски, односно цар Симеон Велики.

Ћирилица је створена по угледу на грчко уставно писмо. Из овог писма су 
узети и знаци, а за гласове којих није било у грчком језику начињене су гра-
феме по угледу на грчка и глагољска слова.

Као једноставније писмо од глагољице, која је старија по постанку, ћири-
лица је потискивала глагољицу и устаљивала се у Бугарској, Србији, Маке-
донији, Русији.
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ЧУДО ИКОНЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА 
ИЗ КОЈЕ СУ ПОТЕКЛИ КРВ И ВОДА

Света слика Господа пострадала је из великог гнева, али онда се десило 
нешто што је све запрепастило. Чудо иконе Господа Исуса Христа приво-
лело је све оне који су јој наудили да се горко покају због нечасног дела над 
њом, а затим и прихвате веру Христову. Ово чудо догодило се око 765. го-
дине, а забележио га је и у ризници Православне Цркве оставио „тринае-
сти апостол“ – свети Атанасије Велики.

У граду Бериту (данашњи Бејрут) близу јеврејске синагоге живљаше 
један хришћанин и имађаше икону Господа нашег Исуса Христа. 
После неког времена овај хришћанин купи себи другу кућу и пре-

сели се у њу преневши све ствари осим иконе Господа Христа, која остаде у 
првој кући. Но, то би по промислу Божјем.

У ту кућу, у којој беше икона Господа Христа, усели се неки Јеврејин и жи-
вљаше у њој не примећујући свету икону. После извесног времена он позва 
код себе на ручак пријатеља свог, такође Јеврејина. За време ручка овај гост, 
погледавши на зид, виде икону где виси и рече домаћину:

„Како ти, Јеврејин, држиш икону у своме дому?“
Домаћин се поче клети, говорећи да је до овога часа није приметио. Но 

гост отишавши оптужи у синагоги свога пријатеља, говорећи:
„Овај човек, иако Јеврејин, има у дому свом икону Исуса Назарећанина„.
То силно разгневи све присутне у синагоги, али не предузеше ништа тога 

дана, пошто се већ спуштало вече. Сутрадан пак сабра се јеврејски живаљ, 
свештеници и старци, па кренуше ка кући где беше икона Господња. Улетев-
ши у кућу, они нађоше икону, изнесоше је из куће и поставише усред збори-
шта свог, и рекоше:

„Као што се оци наши наругаше њему, хајде да то исто учинимо и ми овој 
икони!“ И стадоше пљувати на икону и ударати по лику Господа Исуса, изо-
браженом на икони. А затим рекоше:

„Чули смо да су оци наши приковали њега на дрвету; учинимо то исто и 
ми са овом иконом!“

И узевши клинце, укуцаше икону на дрвету, и то на оним местима где бе-
ху изображене руке и ноге; па натакнувши на трску сунђер са оцтом, при-
слонише га на уста Господу. После тога донеше копље и наредише једноме да 
њиме прободе ребра на икони Господњој. И чим овај зари копље у икону, од-
мах потече из ње крв и вода. Од тако необичног чуда велики страх спопаде 
све присутне Јевреје. Напунивши један суд том крвљу и водом, они решише 
да доведу слепе, хроме и бесомучне, и да их помажу том крвљу. И говораху:
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„Ако се од тога исцеле, онда ћемо сви поверовати у Распетога.“
И донесоше једног хромог од рођења; и чим га помазаше, он тог часа ско-

чи, и сав постаде здрав. Затим доведоше слепе и мноштво бесомучних, и сви 
се ослободише од својих недуга после помазања овом крвљу.

Ово се брзо пронесе по целом граду и сви хитаху ка том неизрецивом чу-
ду, носећи своје болеснике, раслабљенике, губавце, сухе и богаље, и сви до-
бијаху исцељење. Тада сви Јевреји, који живљаху у том граду, повероваше у 
Господа нашег Исуса Христа. И павши пред иконом Господњом сви они ва-
пијаху, говорећи са сузама:

„Слава Теби Христе, Сине Божји, који таква чудеса твориш! Слава Теби, 
Христе, кога оци наши распеше, но у кога ми сада верујемо; прими нас који 
припадамо к Теби, Владико!“

После тога, сви Јеврејижитељи тога града: мужеви, жене и деца, одоше к 
епископу и усрдно га мољаху да их удостоји светог крштења. Они му пока-
заше и икону Господњу, из које истече крв и вода и испричаше му о свима по-
ругама које они приредише тој светој икони.

Епископ, видевши да се они истински кају, прими их с радошћу, и пошто 
их у току доста дана научи светој вери он их крсти све са женама и децом, а 
синагогу њихову претвори у цркву Господа нашег Исуса Христа. И би вели-
ка радост код свих житеља града тог, не само што се исцелише толики боле-
сници него и што се неверни Јевреји крстише и примише свету веру, због чу-
да које би од иконе Господње.

Због тога сваки је дужан да се с вером и љубављу побожно клања светим 
иконама, а нарочито икони – у част и славу лика Божијег, која је узела на се-
бе обличје човека: Господа нашег Исуса Христа, коме са Богом Оцем и Све-
тим Духом нека од свих нас буде указивано дужно поклоњење кроза све ве-
кове. Амин.

ЂЕДО, ОДБРАНИО СИ СВЕТИЊЕ!
У једном селу, за преславу, скупио се народ око записа и чим је свеште-

ник почео да служи наста олуја и поче велика непогода, са јаком грмља-
вином. Народ се сакрио под храст, прилично поплашен севањем муња и 
ударима грома. Свештеник подиже руке и упути поглед ка небесима, уз 
молитвене речи: „Господе, ако мораш, удри у праведне“. На те речи јед-
на баба покуша да га исправи: „Оче, ваљда треба да удари у грешнике“. 

Поп јој љутито одговори:
„Ћути баба, ако те послуша, све ће нас побити“.
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O НАФОРИ ИЛИ АНТИДОРУ
Свако ко је икада био на православној Литургији видео је олтарске по-

служитеље или самог свештеника како деле верујућем народу парчиће по-
себног хлеба који се зове нафора. Шта је то и одакле то долази?

Нафора (Грчки ἀντίδωρον) буквално значи „уместо дара“, то је осве-
штан хлеб који се даје као благослов онима који нису из неког ра-
злога примили Свето причешће. Главни састојци нафоре су оста-

ци просфоре из које је свештеник извадио Агнец, који се ставља на дискос на 
Литургији и освећује се као Тело Христово призивајући Духа Светога.

Узимање нафоре описано је у многим копијама Студитског типика (уста-
ва). Међутим термин антидор још није био установљен и често се замењивао 
термином евлогија (Грчки εὐλογία) што значи благослов.

Сасвим је занимљиво да древни византијски Типик тачно прописује по-
сле које службе је монасима дозвољено да узимају нафору. На тај начин, бла-
гослов се излива одмах након Литургије на неки празник или после Литур-
гије, у Шести и Девети час, или у одређене посне дане.

Антидор (нафора) први пут се помиње у Одговорима патријарха Николаја 
III, Констатинопољски Граматикон (1105), где он говори о „делићима хлеба 
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који се приноси“ (цтр.138, Кол. 918, 949). Он у својим Правилима 13 и 14 раз-
дваја „хлеб који се приноси“ од других врста хлебова који се користе у цр-
кви зато што се он даје после Литургије људима који су постили и који се уз-
има уз молитву и страх Божији. Према Николају, онима којима је забрањено 
причешће, није им дозвољено ни узимање овог хлеба.

Упркос чињеници да Типик прописује узимање нафоре одмах након Ли-
тургије у цркви, већина свештенства и верујућих људи држи нафору код ку-
ће, узимајући је на празан стомак после јутарњих молитава, што је једна вр-
ста самопричешћа верујућих Даровима који су освећени на Литургији рано 
ујутру у цркви у недељу.

Грчка православна црква има један посебан обичај узношења свете нафоре 
над освећеним даровима током приношења Дарова, после Призивање Свето-
га Духа, следећим речима: „Велико је Име Свете Тројице. Пресвета Богоро-
дице помози нам“. Овај обичај и ове речи узете су из Богородичиних обича-
ја. Руска црква не примењује ову праксу.

Неки Свети Оци и црквени писци дају симболично тумачење нафоре. Тако, 
Теодор Антидски (11. век) каже да је поступак вађења Агнеца из просфоре на 
проскомидији симбол Исуса Христа који се родио од Дјеве (РВ.140, Кол.465). 
Свети Херман Константинопољски дели исто мишљење видећи нафору као 
симбол Богородице. Свети Симеон Солунски (15. век) тумачи дељење нафоре 
на крају Литургије, после Молитве пред амвоном, онима који се нису приче-
стили као неки вид духовног олакшања. Нафора се сматра светом јер „Агнец 
узет из ње ју је осветио и постала је Тело Христово“, док се нафора у целини 
„обележава копљем“ и „светим речима“ током проскомидије. (РВ. 155, Кол. 
301-304; Симеон Солунски, Одабрана дела, стр 144-147).

Има неколико верзија о пореклу праксе узимања нафоре.
1. Пракса узимања нафоре је подсетник хришћанске праксе агапа – вечера 

љубави. Кад је пракса агапе обустављена у 4. веку, благословени хлеб је на-
водно укључен у Литургију као подсетник на агапе у Раној Цркви. Можемо 
приметити древни обичај у данашњем обичају освећења хлеба, жита, вина и 
уља на литији свеноћног бденија као један од начина да се појачају физичке 
и духовне снаге у молитви народа Богу.

2. Друга верзија је утемељена на древном обичају раздељивања остата-
ка приноса који су верујући доносили у цркву после Литургије. Овај обичај 
је описан У Књизи VIII, Глава 31 Апостолског Устава али је нејасно из овог 
извора да ли су ови остаци делови освећених Дарова или нешто друго.

3. Трећа верзија дата је од професора Алексеја Дмитријевског, познатог ру-
ског литургијског учењака. Он повезује тај обичај дељења нафоре као начин 
хармонизације канона као што су Апостолска Правила 8 и 9 или Правило 2 
Антиохијског Сабора, које кажњава верне који нису учествовали у причешћу, 
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са савременом праксом ређег причешћивања. Његова хипотеза обухвата ми-
шљење обновљених Православник канонских закона учењака патријарха Те-
одора IV Валсамоном Антиохијским (12. век), који наводи у свом коментару 
на Правило 2 Сабора Антиохијског да је обичај дељења нафоре онима који 
нису примили причешће вероватно успостављен тако да би људи чекали на 
крај службе и да не би напустили цркву без неког знака видљивог благосло-
ва (РВ.137, Кол. 1281).

Према томе, ми не знамо тачно порекло и време кад је успостављена прак-
са узимања нафоре са или уместо освећених Дарова. Међутим, помињање 
благословеног хлеба и признање овог хлеба као нечега што је свето, што се 
мора јести искључиво на празан стомак и уз молитву, веома је старо и захтева 
пажњу. Чињеница да наша црква има ове врсте благословеног хлеба као што 
је просфора, нафора или артос, показује да постоје богати и разнолики оби-
чаји у православљу. Међутим, не треба умањити највећи значај Хлеба Живо-
та, Свето причешће; напротив, треба сведочити о Хлебу који је сишао са Не-
ба да буде залог наше бесмртности и вечног живота. Са друге стране, то нас 
подсећа на молитву, која је праћена освећеним хлебом, а то је наша духовна 
храна и као таква није ништа мање неопходна од телесне хране, према Ису-
совим речима:

Не живи човек само од хлеба већ од сваке речи кој излази из уста Божијих. 
(Мт 4,4)

ШТА ДА РАДИМ СА СВОЈОМ ДЕЦОМ?
Шта да радим са мојом децом, старче? Они су веома тешки. Они ви-

чу на мене, гледају све прљаве филмове на ТВ-у и они су тиме угрожени. 
Сам ће Господ сачувати децу. Мораш се молити: "Господе, спаси ме 

исправи ме, и просветли моју децу да буду близу Тебе ".
Господ ће те чути и даће ти оно што је потребно. 
Да ли нас Господ чује? Да ли му наш глас допире? 
Ја не знам. Прошлог месеца је имао бол у увету. Предстоје тешка вре-

мена, али не бој се.Господ неће напустити своју децу, Он ће их спасити 
чудесно. 

Како то мислиш Старче?
Како мислим? На пример, ако немаш шта да једеш, када се пробудитш 

ујутру наћи ћеш векну хлеба на столу и запитати ћеш се одакле је дошао. 
Али мораш имати веру. Без вере се ништа не дешава. 

Старац Амвросије Лазарис
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ПРИПРЕМА ЗА ИСПОВЕСТ (ПРЕВОД)
Ево мале помоћи у припреми за исповест. Пронашао сам у својим фасци-

клама нешто што дајем парохијанима, што би им помогло да се припреме. 
Ово не долази ни из каквог извора него је преузето са различитих места.

ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ

1. Ја сам Господ Бог твој; немој имати других богова осим Мене.
2. Не прави себи идола нити каква лика; немој им се клањати нити им слу-

жити.
3. Не узимај узалуд имена Господа Бога својега.
4. Сећај се дана одмора да га светкујеш; шест дана ради и сврши све своје 

послове, а седми дан је одмор Господу Богу твојему.
5. Поштуј оца својега и матер своју, да ти добро буде и да дуго поживиш 

на земљи.
6. Не убиј.
7. Не чини прељубе.
8. Не кради.
9. Не сведочи лажно на ближњега свога.
10. Не пожели ништа што је туђе.

ЦРКВЕНЕ ЗАПОВЕСТИ 
(прилагођено српском преводу и додате две које нису овде наведене)

1. Молити се Богу и слушати службу Божију сваке недеље и празника.
2. Држати пост пред Рођењем и Васкрсењем Христовим, пред празником 

Светих апостола Петра и Павла, пред Успењем Пресвете Богородице, и сва-
ке среде и петка.

3. Свештена лица треба поштовати.
4. Исповедати грехе своје и причешћивати се у споменуте велике постове.
5. Молити се Богу за оне који су на власти.
6. Држати постове и молитве које заповеди епископ у време какве невоље.
7. Црквене ствари не употребљавати.
8. Свадбе не чинити за време поста.
9. Јеретичке књиге не читати.
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СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХА

1. Гордост
2. Среброљубље
3. Разврат – нечистота – блуд
4. Завист
5. Неумереност у јелу и пићу – лакомство, пијанство
6. Гнев
7. Очајање у лењости и немарност према вечном спасењу

САУЧЕСНИШТВО У ГРЕХУ

Саветовањем, наређењем, пристанком, изазивањем другога да почини 
грех; ласкањем, прикривањем, прећутњом, или стајањем у одбрану онога 
што је погрешно.

ПИТАЊА КОЈА ТРЕБА ПОСТАВИТИ СЕБИ 
ДА БИ СЕ ПРИПРЕМИЛИ ЗА ИСПОВЕСТ

• Да ли се молиш Богу одмах након устајања, пре јела и пре спавања?
• Током молитве, да ли ти мисли одлутају у другом правцу?
• Да ли си непажљиво начинио крсни знак?
• Да ли идеш редовно на Божију службу?
• Када си у цркви, да ли си непажљив, да ли се беспотребно смејеш или 

разговараш?
• Да ли си употребио реч Бога кроз неку псовку или на шаљив начин?
• Да ли си псовао или мрмљао против Бога?
• Да ли те било срамота да начиниш Крсни знак пред другима?
• Да ли си посећивао забаве, гледао филмове итд у време када траје Цр-

квена служба?
• Да ли си одустао од поста или других црквених правила?
• Да ли верујеш у астрологију, сујеверје, предвиђање будућности и слично?
• Да ли си застранио од учења Цркве, неверовањем или равнодушношћу 

према вери?
• Да ли си био неуспешан у напору да се обратиш Богу за помоћ?
• Да ли кријеш грехе приликом исповести?
• Да ли указујеш поштовање родитељима? Да ли си груб према њима, да 

ли им одговараш или их вређаш на неки други начин?

36 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 76, Јануар – Јун 2021. 



• Ако твоји родитељи падну у постељу, да ли се молиш за њих?
• Да ли си указао непоштовање према свештеним лицима, старијима, учи-

тељима или надређенима?
• Да ли показујеш бес, љутњу или изнервираност?
• Да ли злоупотребљаваш некога? Користиш непристојан речник? Удараш 

некога? Вређаш некога у свађи? Да ли дижеш глас у љутњи?
• Да ли се подсмејаваш хендикепиранима, несрећнима или старијима?
• Да ли си заиста у миру са свима?
• Да ли си тражио опроштај од оних које си увредио?
• Да ли си одбио да помогнеш некоме, нарочито ако те питао за помоћ?
• Да ли дајеш прилог Цркви?
• Да ли си безобзиран према животињама?
• Да ли си узео нешто без питања?
• Да ли си заборавио да вратиш књигу или нешто што си позајмио?
• Да ли си тврдоглав, инсистирајући на свом ставу?
• Да ли користиш заверу или се светиш некоме ко те вређа?
• Да ли говориш неистине, изврћеш истину, вараш, судиш другима или 

трачариш?
• Да ли се шалиш на туђи рачун или излажеш туђе грешке да бу себе учи-

нио бољим?
• Да ли си ташт? Тражиш славу и да те други хвале?
• Да ли ти нестаје унутрашњег мира када су други нефер према теби или 

када ти суде?
• Да ли си поносан? Да ли истичеш своје способности, положај, имовину? 

Да ли себе сматраш безгрешним у очима Бога?
• Да ли се превише бринеш о свом изгледу? Да ли си прикладно одевен 

кад си у Божијем дому?
• Седма заповест укључује све грехе сексуалне природе, учињене мишљу, 

речју, делом и сви они морају бити исповедени.
• Да ли си завистан на туђу имовину, изглед или став?
• Да ли испуњаваш своје обавезе искрено? Да ли си лењ?
• Да ли си нестрпљив? Падаш у очај или апатију? Муче те самоубилачке 

мисли?
• Да ли се одајеш пушењу, алкохолу или другим дрогама? Храни или пићу?
• Да ли је твоје срце где је новац или друга имовина?
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ПОСТОЈИ ЛИ СУДБИНА КОЈУ 
НЕ МОЖЕМО ИЗБЈЕЋИ?

Ријеч "судбина" потиче од латинске речи фатум, која се широко пре-
води као "Божји суд". Према томе, предвиђени план наших живота, ко-
ји називамо судбином, је у ствари испуњење Божје воље у односу на сва-
ко људско биће.

Са тим речима, православна теологија никада није подржавала иде-
ју о судбини као чврстом курсу који ћемо морати слиједити. Нарав-
но, Бог зна све што је икада било, све што постоји, и све што ће би-

ти. Нема тренутка скривеног од Створитеља. Међутим, Божије свезнање ни-
је обавезујуће.

Свети Јован Дамаскин пише: „Морате бити свјесни да Бог све зна унапри-
јед, али не предодређује све“.

Свети оци кажу да Бог не прописује наше поступке; умјесто тога, Он их 
је предвидио. Шта то значи? Прије свега, ако постоји потпуна предестина-
ција, нема мјеста за нашу слободу. Ако је све предвиђено, у нашим животи-
ма нема ништа што зависи од нас. Ако нам је суђено да пропаднемо, сигурно 
ће се то десити, без обзира да ли радимо добро или лоше. Другим ријечима, 
ако је наша судбина да идемо у пакао, не можемо ништа да урадимо да то из-
бјегнемо. Отуда и ми не можемо ништа учинити, с обзиром на то да није ва-
жно да ли слиједимо Божије заповијести или не, да ли волимо Бога и нашег 
ближњег или не.

Православна црква је увијек одбацивала ову линију мишљења. Људска 
слобода је најважнији принцип у односу између човјека и Бога. Свети Ири-
неј Лионски каже да је слобода највећи дар Створитеља и зато се Бог никада 
неће уплитати у људску слободу.

Сходно томе, наша судбина зависи искључиво од тога да ли користимо на-
шу слободу да служимо Богу и људима или да служимо гријеху. Наша вјеч-
на судбина не зависи од произвољне одлуке или чисте среће. Зависи од тога 
како користимо нашу слободу – овај велики Божији дар који смо примили у 
тренутку стварања.

Сваке суботе од 18.00 у нашем храму служимо ВЕЧЕРЊУ МОЛИТВУ и 
ПОМАЗАЊЕ ОСВЕШТАНИМ УЉЕМ из Острога, Свете Земље, Русије, Ру-
муније… Препоручујемо свима да се помажу освештаним уљем које слу-
жи као заштита од свих болести, душевних и телесних, а поготово онима 
који су већ оболели.
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КAКО СЕ РАЂА МОНАХ
У монашком начину живота је све необично и тајанствено. Како се 

млад човек са жаром и радошћу одриче од свега, што би могао стећи у 
свету и бира непознати монашки живот? Или, обратно, како се зрео чо-
век одриче од свега, што је већ стекао, и почиње живот изнова – у мона-
шком чину? Каква је то тајна – монашки живот? Покушаћемо да одгово-
римо на ова питања. 

Душа сваког човека, свесно или несвесно 
жуди за Богом, тежи ка надсветској Божан-
ској лепоти. „Ма шта човек радио – каже 

старац Емилијан (Ватидис) – у свему је скривена 
његова носталгија за Богом“. У дубоком сећању чо-
века чува се знање о Царству Небеском, туга за ње-
говим истинским завичајем. Зато земаљско никада 
не може задовољити човека. Ма шта он поседовао: 
свемогућа добра, славу, власт, ма колико он налазио 
лепоте у музици, уметничким делима, природи – он 
ће увек осећати, да је лишен нечег главног, истин-
ског. Човек је образ Божији, његово срце је дубоко, 
бездано, зато га ништа стварно не може испунити. 
Само га Бог може испунити. 

И када се срце човековог дотакне Божанска благодат – он схвата, да је 
она управо то што је тражио, најглавнија радост, истински живот душе. 
И понекад ова радост бива толико јака, да човек не жели више ништа у 
овом свету. Тако Господ безгласно и тајанствено призива човека на мона-
шки живот.

Једна млада девојка, Ана Себрјакова (доцније игуманија Арсенија, про-
слављена у сабору преподобних) запитала је својевремено свог млађег брата:

– Шта ти мислиш, који би циљ свог живота требало изабрати? Да ли тре-
ба изабрати нешто високо, предивно, вечно...?

– Вечно... – прошапутао је дечак. – Слава је вечна, али како је и где тражи-
ти? Можда, када се постане некакав велики војсковођа, уметник или писац? 

Братове речи нису задовољиле девојку, и она се почела молити Богу, 
да би јој Он некако указао онај идеал, коме би могла посветити читав жи-
вот. „Постепено ми се откривало – тако се касније она сећала – да је нај-
виши и најлепши идеал у свету – Сам Господ Бог. Постало ми је јасно, да 
је у Богу – мир, срећа и сав живот. Жеља да се Он тражи, да се тежи Ње-
му, да Му се служи, испунила је све моје биће неземном радошћу. Ја сам 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ 39



схватила, да је само Он, мој Господ и Спаситељ – вечан, савршен и без-
граничан“.

У свету људи често мисле, да се монахом постаје због некакве несреће. 
У ствари, све је обратно: човек постаје монах само од велике среће и ника-
ко другачије. 

Чиме живе монаси
Сав монашки живот је прожет општењем с Богом: наши напори, наши ме-

ђусобни односи. На пример, када испуњавамо неко послушање: шијемо оде-
жде или сликамо иконе, или перемо посуђе, или чистимо двориште – нико 
од нас то не доживљава као прост посао. Ми се не трудимо ради материјал-
не, земаљске користи – наши напори су испуњени сасвим другачијим садр-
жајем, другачијим духом. Као што је говорио Јосиф Исихаста, у нашем тру-
ду је Бог. И чак просто држећи у руци тканину или лист папира, ми можемо 
осетити да је та ствар испуњена Богом – зато што је посвећена Богу, уз по-
моћ ње служимо Богу. Ми можемо просто прати посуђе, а при томе бити ду-
хом у Богу и са Богом, и Бог у нама.

Господ је с нама и у време нашег међусобног општења. Када ми комуници-
рамо, то не чинимо као суседи или пријатељи, нас заправо сједињује Господ. 
Посебно када се смиравамо пред неким, ми можемо нарочито јако доживети 
да у свакој сестри живи Христос и видимо духовним оком танано исијавање, 
долазећи од сваког човека – образ Божији. Но, чак и када се односи међу нама 
колебају, ми се одмах сетимо Христа и започињемо да молимо Њега за помоћ, 
тако и да у нашим размирицама Он присуствује међу нама – као помиритељ. 

Господ присуствује у читавом нашем животу. Када монах просто иде по 
манастиру, шта он види? Царски дворац. И то не зато што је његов манастир 
леп и сређен, него зато што у манастиру невидљиво присуствује Цар Царе-
ва, Христос. 

Чак и када ми сагрешујемо, и у том моменту ми осећамо присуство Хри-
ста. Наш стид и огорчење не говоре ли нам о томе, да ми стојимо пред Богом 
и осећамо Га пред собом? При томе, ми памтимо да нас Христос, без обзи-
ра на наш грех, воли и приклања се над нама, као Самарјанин над рањеним 
путником.

Сав монашки живот је прожет до у ситнице светлошћу присуства Божи-
јег. А ако би нас неко запитао: шта ми радимо у манастиру? – онда најтачни-
ји одговор био овакав: ми живимо у присуству Божијем. Као што цвет сто-
ји под сунцем и расцветава се од сунчеве топлине и светлости, тако и монах 
стоји пред Богом, и његова душа се открива у општењу с Њим. 

Ове речи је изговорила мати Домника при беседи са сестрама, које се че-
сто сабирају на разговор са матушком и духовником, и ова сабрања су једна 
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од највећих радости у монашком животу: она су испуњења духом јединства 
и љубави, осећањем присуства Божијег.

Не губи ли монах себе, своју личност?
Ово питање често брине људе, који размишљају о монашком животу. Чо-

век, који одлази у манастир, не закопава ли тако у земљу своје таланте? На 
ово питање мати Домника одговара овако:

– Обично се све догађа обратно – у манастиру човек открива у себи такве 
дарове, о којима чак није ни помишљао. У обитељи се он ослобађа од свих 
унутрашњих уза, које су га окивале и постаје истинска личност.

Свакако, главни дар, који човек открива у себи, долазећи у манастир – то 
је способност општења са Богом, примање Духа Светога. Сви остали дарови 
су у суштини споредни. Неки од светих отаца каже: човек, који се обукао у 
царску порфиру, хоће ли завидети дроњцима сиромаха? Духовни живот и је-
сте царска порфира. И у манастиру се сваки може обући у царску порфиру и 
осетити као царски син. А ово се догађа првенствено захваљујући богослу-
жењу и молитви. Једна наша сестра је испричала да, када је тек дошла у ма-
настир, као поклоница, прво што ју је задивило била су богослужења. Она 
се чудила бројности сестара, и томе да оне све стоје као једна – дословно као 
некаква небеска војска, војинство Христово! У овом јединству је она увиде-
ла такву лепоту, такву силу, да је пожелела да такође буде у овом небеском 
сабору. Молитва даје сестрама осећање пуноће живота, правилан поглед на 
све, унутрашњу слободу.

Но, ако ми чак говоримо о земаљском напредовању и успеху, онда и у овом 
смислу човек у обитељи често достиже веће од онога што би могао постићи 
у свету. На пример, догађа се да долази сестра која не зна ни четкицу да др-
жи у руци, а да иста кроз неколико година постане изврстан иконописац. За-
иста, у манастиру се човек потпуно открива, јер се сасвим поверавав Богу, а 
Господ га одева у царску порфиру и украшава дијадемом. 

* * *

Хоћу да вратим дуг сонетима
И женску прославим лепоту,
Но, само Лаури предпостављам
и Беатричи, у древности опеваним
Од Петрарке и Дантеа мадонама, 
обучену у црни вео
И уневешћену Христом
Монахињу, у песми овој,

Која споља безбрижност
И унутарњу сабраност чува
Увиђајући живота пролазност
Зато јој тајинствено гори
У погледу целомудрена вечност
Док у срцу са Исусом збори.

Схиархимандрит Авраам
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КАКО СЕ ПРАВИЛНО ОДНОСИТИ ПРЕМА 
„ЈАВЉАЊИМА“ и „ОТКРИВЕЊИМА“?

 (Поводом филма „Сусрет са вечношћу“)

„Љубљени, не вјерујте свакоме духу,
него испитуте духове јесу ли од Бога;

јер многи су лажни пророци изишли у свијет.“
(1 Јн. 4,1)

У наше време лажна чудеса и лажне сензације се међу нецрквеним људи-
ма користе са небивалом тражњом. На велику жалост, слична узбуђе-
ност око нових „виђења“ или „откровења“ види се и међу православ-

нима. У вези са тим, пастири Цркве све чешће долазе у ситуацију да упозора-
вају верне од саблазни „посебног служења“. Добро је познато да они који тра-
же спасење ходе путем покајања, а да они који траже духовна „усхићења“, нова 
„виђења“ и „откровења“ лако заглибљују у лажну духовност и упадају у прелест.

Сада желимо да кратко анализирамо филм „Сусрет са вечношћу“ који се 
својеврмено појавио. У документованом филму упознајемо се са Андрејем, 
који опширно говори о свом искуству „посмртног“ пребивања у паклу и рају.

Судећи по речима Андреја, то се догодило у току једне ноћи, било му је 
предложено да „види“ митарства, паклене тамнице и рајске обитељи. Духо-
ви који су га спроводили су му темељно објаснили све што је видео.

Филм је изазвао неједнаку реакцију код верујућих, много тога изазива не-
доумицу и смућење. Опис „раја“ изобилује таквим детаљима и псеудо-бого-
словским одступањима, да се код верујућег гледаоца ствара утисак, да аутор 
измишљају у ходу. Ослањање на неканонску псеудо-икону „Васкрсавајућа 
Русија“ (Воскрешающая Русь) насликану након „јављања“ неке Олге Павлен-
ко; болесни есхатологизам са префињено израженим супротстављањем па-
стирима Цркве. Ови, и низ других детаља принуђују православног гледаоца 
да се обрати свештенослужитељима за објашњење.

Подробна анализа овог филма није наш задатак. Не дотичући се личности 
самог Андреја, сматрамо неопходним да нашим драгим читаоцима напомене-
мо светоотачки однос према свемогућим „виђењима“ и „откривењима“. Расу-
ђујућа опрезност је врло неопходна у духовном животу. Само у светлости Све-
штеног Предања Цркве можемо дати правилну оцену сваком свом доживљају.

Ево како о томе говори Преподобни Макарије Велики: „Љубитељ врли-
не мора веома да се брине о стицању расуђивања, да би у потпуности могао 
да разликује добро од зла, да би могао да испитује и позна различите демон-
ске замке, које сатана има обичај да подмеће уму под видом добрих предло-
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га. Корисно је увек бити опрезан да би се избегле опасне последице. Не пре-
дај се по лакомислености брзо предлозима духова, иако би то били и Ангели 
Небески, већ пребивај непоколебив, подвргавајући све најпажљивијем испи-
тивању и онда, када видиш нешто као истинско добро, прими, а што се пока-
же злим, одбаци.“ (Прп. Макарий Великий. „Духовные беседы“. Слово IV, гл. 
13). Навешћемо изреку још једног Оца Цркве, Преподобног Григорија Сина-
ита. „Никако не примај, ако видиш, било шта чулом или умом, ван или уну-
тар себе, била то слика Христа или Ангела, или неког светитеља, или ако се у 
уму узмашта или изобрази светлост; јер и самом уму је по природи својстве-
но маштање и он лако саставља слике, које жели, што је уобичајено код оних 
који не пазе на себе строго, чиме они себи наносе штету. Човеку је неопходно 
доста расуђивања, да би стекао разликовање добра и зла. Не предај се брзо и 
лако појавама, већ буди опрезан, задржавајући добро након многог испитива-
ња, а лукаво одбацуј; јер си обавезан да испитујеш и расуђујеш, и тада већ да 
верујеш (ономе што се покаже достојним вере). Знај да су дејства благодати ја-
сна. Њих ђаво не може дати, иако се и претвара; не може да да ни кротост, ни 
тишину, ни смирење, не гаси сласти и страсти, све то је – деловање благодати. 
Дејства сатане су надменост, гордо умовање, страхови и сваки вид злобе. Од 
деловања (на твоју душу) можеш да познаш да ли је светлост која сија у тво-
јој души, од Бога или од сатане.“ („Главы зело полезные“ Прп. Григория Си-
наита. Цит. по Свт. Игнатию (Брянчанинову) „Слово о смерти“. Т. 3, с. 50-52).

Корисно је додати реченом, да Свети Оци не једном указују да је свака 
смутња или недоумица, која се јавља у души од додира са нечим „духовним“ 
поуздан знак деловања непријатеља. „Светлост, која настаје од демона, обра-
ћа се на крају у таму. Шта год чуо, или помислио, или видео, и при томе се 
за длаку смути твоје срце – све то није од Бога.“ (Прп. Варсонофий Великий. 
Ответ на вопрос 59. Цит. по Свт. Игнатию (Брянчанинову)).

На питање како се правилно односити према свакој појави из духовног све-
та у једном од својих писама одговор даје Св. Игњатије Брјанчанинов, који је 
до танчина изучио светоотачко наслеђе и пренео га у својим делима. Наво-
димо у потпуности његово писмо:

„Свети Оци заповедају подвижнику молитве да при јављањима која се де-
шавају ван или унутар њега буде равнодушан и да не обраћа пажњу, да не 
сматра себе достојним виђења светиње. Они са једне стране заповедају да се 
не поричу јављања, да не би подвргли порицању светињу, а са друге стране, 
да се никако не верује појавама, брзоплето их признајући истинитим, да се 
не би упало у замку лукавог духа, који се труди да прелести и обмане подви-
жника, са циљем да га повреди или погуби. Након проласка јављања, поне-
кад након дугог времена, у срдачном осећању се даје објашњење тог јавља-
ња. Уопште, примећено је од стране Светих Отаца, да оне, које је посетио Бог 
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истинским јављањем, сатана почиње да искушава лажним јављањима. Зато 
мораш обратити дужну пажњу ради упозорења.“ (Свт. Игнатий (Брянчани-
нов). Собрание писем. Т. 7. Письмо № 290, с. 455-456).

Они који желе да се подробније упознају са Православним учењем о по-
смртном уделу човекове душе могу да прочитају опис „Митарстава Препо-
добне Теодоре, изложено од стране монаха Григорија, ученика Преподобног 
Василија“; „Слово о смрти“ Светог Игњатија (Брјанчанинова),[1] а такође и 
дело истакнутог савременог богослова, јеромонаха Серафима (Роуза) „Душа 
после смрти“.[2] У тој књизи, о. Серафим даје дубоку и темељну анализу ис-
траживања доктора Рајмонда Мудија и његове књиге „Живот након живо-
та“, врло популарне међу интелигенцијом седамдесетих и осамдесетих. Вр-
ло је корисна књига П.Калиновског „Прелаз. Последња болест, смрт и после“, 
а такође и сећања протојереја Валентина Бирјукова „На земљи се само учи-
мо да живимо“, где је описано сведочанство о чудесном васкрсењу Клаудије 
Устјужанине, 1964. године.

ЛАКО ЈЕ ОПРОСТИТИ
Када се сретну човек и нечовек, нечовек мисли да је пред њим тако-

ђе нечовек. Тако се и понаша. Али човек зна да је пред њим човек. Само 
тешко рањен. Човек гледа кроз нечовека у давно повређено дете. И при-
родно прашта. 

Лако је опростити повређеном детету, чије је срце од рана загнојило.
Лако је опростити тешке, ружне речи јер их користе они којима нико 

с љубављу није говорио. 
Лако је опростити издаје, клевете, лажи... Њима се служе они који од 

најранијих дана живота никоме нису могли веровати.
Лако је опростити грубост, јер груб може бити само онај ко се није на-

уживао нежности.
Лако је опростити онима који траже, узимају, грабе. Чак је лако и по-

клонити још нешто преко свега тога. Нико им ништа није дао када су 
пружали ручице.

Лако је опростити бесном човеку. Било је то детенце које нико није 
умирио.

Лако је опростити онима који руше. Да су икада нешто умели да ство-
ре, поштовали би све створено.

Када се сретну човек и нечовек, човек слуша глас рањеног детета ко-
је моли. Да га неко види и заволи. Или макар разуме и опрости пре не-
го што оде.

Лако је када си човек.

44 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 76, Јануар – Јун 2021. 



Редовни годишњи прилог у виду ПАРОХИЈАЛА уплаћују:

РБ Презиме и име члана парохије
2019 2020 2021

€ € €
2 Грабовац Војин 40€
3 Гозденовић Јелена 50€
4 Вуковић Мирослав 50€ 50€ 50€
6 Пејак Бранко 300€
7 Шолак Мирослав 50€ 50€ 50€
8 Матић Винка 50€ 40€ 40€
9 Ковач Зоран 40€ 40€

10 Илић Игор 50€ 50€ 50€
12 Вуковић Даниел 50€
13 Врховац Младен 50€
14 Никић Милан 50€ 50€ 50€
15 Лукач Миле 50€ 50€
17 Тубић Ранко 50€ 50€
18 Митровић Дарко 50€ 50€
19 Милановић Миша 50€ 50€ 50€
20 Ненад  Ђорђе 50€
21 Авухолд Наташа 50€
22 Богојевић Данијела 50€
23 Мирослав Ђукић 50€
24 Обрадовић  Миодраг
25 Вуковић Момчило 50€ 50€ 50€
26 Лукић Невенка 50€ 50€
27 Ђукић Бобан 50€
29 Делић Данко 50€ 50€
30 Егељић  Биљана 50€ 50€
31 Радић  Никола 50€ 50€ 50€
32 Радонић Драган 50€ 50€
33 Лехнер Александра 50€
34 Ћорић Синиша 50€
35 Субић Драгиша 50€
36 Дубравац Драган 70€
39 Милојевић Јово 50€
41 Даниловић Боро 50€
42 Мићић Гроздана 50€ 50€
46 Павловић Давид 50€ 50€
48 Бранковић Радован 50€
49 Teодоровић Миленко 50€
50 Мандић Здравко 50€
51 Радовановић Љубинка 50€
52 Симић Марија 50€
53 Јанковић Тања 50€ 50€
54 Маглов Синиша 50€ 50€ 50€
56 Глушац Иван 50€ 50€
57 Шакотић  Весна 50€ 50€
58 Бесенматер Зорица 120€ 120€
59 Гаврић  Милка 50€
62 Малешевић  Миле 50€ 50€
63 Симић  Драго 40€ 50€ 50€
64 Остојић  Драган 60€ 60€
65 Спасић  Миломир 50€ 50€

РБ Презиме и име члана парохије
2019 2020 2021

€ € €
66 Ковач  Јован 40€ 50€ 50€
67 Радоњић Сања 50€
68 Шиканић Бошко 50€
71 Врховац Раденко 50€ 50€
78 Жутић Борис 50€
79 Карталија Дарко 50€ 50€
80 Драгутиновић Љубиша 50€ 50€
81 Спасић Марко 50€ 50€ 50€
82 Видић Душко 50€
83 Величковић  Тихомир 100€ 100€
84 Величковић  Роланд 100€
85 Видовић  Перо 75€
86 Бабић Денис 50€
88 Хаберлер Томас 50€ 50€
90 Марјановић  Драган 50€ 50€
91 Видовић Здравко 50€
92 Делић Љубиша 50€ 50€ 50€
95 Максимовић Зоран 50€ 50€
96 Чупељић Обрен 50€ 50€
97 Лукић Стојан 50€
98 Дујаковић  Милка 50€ 50€
99 Томић Младен 50€

100 Трнинић Виктор 50€ 50€ 50€
101 Радуловић Бобан 50€
104 Карталија Горан 50€ 100€ 100€
105 Копун Душан 50€ 50€
107 Александар Ивић 50€
108 Бранковић  Бране 50€ 50€ 50€
109 Миличић  Мирослав 50€ 50€ 50€
111 Велеушић Инес 50€
112 Вучановић Бранислав 50€ 50€
113 Дринић Млађенка 50€
114 Глигорић Мирослав 50€
115 Глигорић Љубица 50€
116 Филиповић  Милорад 120€ 120€ 120€
117 Петровић Денис 50€
118 Николић Бојан 50€
119 Јагузовић Душан 50€
121 Шобић Борис 50€
122 Минчић Миодраг 50€ 50€
123 Милошевић Мишо 50€ 50€ 60€
124 Теодоровић  Божица 50€ 50€ 50€
125 Ерак Душко
126 Милетић Саша 50€ 50€
127 Шајиновић Данијел 50€ 50€ 50€
129 Милановић Новица 50€
130 Тешић Александар 50€
131 Митровић Слободан 40€ 40€
132 Ћорић Дарко 50€
135 Васић Милић 40€ 40€
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РБ Презиме и име члана парохије
2019 2020 2021

€ € €
138 Шормаз Синиша 50€
139 Бановић Никола 50€
141 Каурин Душан 50€
142 Шормаз Драгољуб 50€
143 Ћирић Драган 50€ 50€
144 Дринић Раденко 50€
146 Зорић Милорад 50€
147 Милекић Душан 100€ 100€
150 Бојер Леополд 50€
151 Павловић Драган 50€
152 Нинковић Раденко 50€
154 Зирић Горан 50е 50€
155 Спасић Видосава 50€ 50€
156 Васић Драгиша 50€ 50€
157 Ганковић Александар 50€
158 Бубић Дајана 50€
159 Жујевић Саша 50€ 50€
160 Малешевић Жељко 100€ 100€
162 Кокора Александар 50€
164 Вујановић Дарко 50€ 50€
165 Бубњевић Милорад 60€ 60€ 60€
166 Џомбић Зоран 40€ 40€
167 Милуновић Мирко 50€
168 Зорић Далибор 50€
169 Гаврић Драго 50€ 50€
173 Радичић Љубиша 710€ 80€
175 Степановић Ђорђе 50€ 50€ 50€
177 Давидовић Далибор 50€ 50€
179 Малешевић Маринко 50€ 50€
180 Малешевић Тања 50€ 50€
181 Иванова Милена 50€
182 Јелић Милорад 50€ 50€
183 Јаковљевић Радмила 50€ 50€
184 Вученовић Дејан 50€
185 Величковић Игор 50€ 50€
186 Романчик Дарек 50€ 50€
187 Лазић Горан 50€
188 Бургић Драго 50€ 50€
189 Бошкан Драгана 50€
191 Добраш Александар 50€
192 Дујић Милош 50€
193 Милишић Жељко 50€
194 Ракита Драган 50€ 50€
195 Максимовић Синиша 50€ 50€
196 Милошевић Бранислав 50€ 50€ 50€
197 Врљановић Драгољуб 50€ 50€ 50€
199 Травар Милан 50€
200 Мијатовић Чедо 50€ 50€ 50€
201 Бабић Марко 50€
202 Милић Драган 50€ 50€
203 Димитрић Слађана 50€
204 Тишма Лукијан 50€
206 Јелић Љубомир 50€ 50€ 60€

РБ Презиме и име члана парохије
2019 2020 2021

€ € €
208 Вујаклија Драган 60€ 60€ 60€
210 Поповић Предраг 50€ 50€
211 Максић Драгољуб 50€ 50€
213 Вујић Данко 50€
214 Новаковић Даниел 50€
216 Ђукић Милан 50€ 50€
218 Тишлер Јованка 50€ 50€
220 Савић Мануела 50€ 50€
222 Нарић Зоран 50€ 50€
223 Богдан Далибор 50€
225 Сладојевић Миленко 50€ 50€
227 Јеж Богдан 50€
229 Јелић Зоран 50€ 50€ 50€
233 Шормаз Јовица 50€
234 Дрљача Драган 50€ 50€
235 Грбавац Радомир 50€ 50€ 50€
236 Јелић Милован 50€
238 Милић Радован 50€ 50€
248 Копун Анђелка 50€ 50€ 50€
249 Бурић Иван 50€
250 Миливојевић Јовица 50€
252 Тувић Жељко 50€ 50€ 50€
257 Величковић Емил 50€ 50€
262 Јагодић Стојан 50€ 50€ 50€
265 Јелић Саша 50€
269 Говедарица Спасоје 40€ 40€
270 Јотановић Берислав 50€ 50€ 50€
272 Кезић Драган 50€ 50€
273 Вујчић Дејан 50€
283 Савић Славољуб 50€ 50€ 50€
288 Широњић Периша 50€ 50€ 50€
289 Субић Слађан 50€
294 Ђурђевић Богдан 50€
296 Живановић Никица 50€
297 Јањић Станко и Боса 100€ 100€
305 Радојчић Ратко 50€ 50€ 50€
306 Врга Милијан 50€ 50€
310 Вујасиновић Родољуб 50€ 50€ 50€
311 Микић Зоран 50€ 50€
312 Балабан Стојан 50€
315 Арамбашић Предраг 50€
326 Млађеновић Синиша 40€
337 Пештоћ Славко 50€ 50€
339 Ћорић Александар 50€
340 Пери Тимеа и Клаћ Оливер 50€ 50€
341 Пештић Даниел 50€
342 Барашин Зоран 50€
353 Ђенић Никола 50€ 50€ 50€
363 Благојевић Драгослав 60€
364 Савић Милица 50€
367 Малић Александар 50€ 50€
370 Зелић Саша 50€
372 Милашиновић Миленко 50€ 50€
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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:
Ченић Александар 100
Породица Марјановић из Базела 20
Породица Величковић 20
Н.Н. 20
Никић Милан 20
Породица Пештић 10
Мишић Сузана са породицом 10
Мачкић Никола и Мацинка 10
Породица Видић 10
Породица Пештић 10

Рајичић Саша 10
Делић Љубиша 10
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5
Новаковић Драгана 5
Породица Ђурановић 5
Бјековић 5
Стајковска Веселка 5
Породица Филиповић 5
Породица Петковић 5

Породица Јовановић 5
Теодоровић Божица 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5
Субић Славиша 5
Филиповић Милорад 5
Ђурановић Младен 5
Савичић Милорад 5
Малешевић Жељко 5

 За потребе: венчања, крштења, опела, посете у болници, освештање стана, аута, теме-
ља куће, освештања у вашем дому Славске и Васкршње воде као и других верских потре-

ба, обратите се своме свештенику. Прота Драган Мићић, тел. 0660 8119661

Позивамо вас да прилозима помогнете даље штампање и бесплатну дистрибуцију листа. Прилоге дајте у нашем храму у Линцу 
или уплатите на: Serbisch-Orthodoxe Kirche in Linz, Knr. 831-001136, BLZ 15000, Oberbank Linz-Stadthafen, са назнаком: „за Православац“

Српска православна црквена општина Линц, библиотека „Острог‟
Поштовани љубитељи добре књиге, упис нових чланова, издавање и примање је

суботом од 16,30 до 17,50 и недељом од 11,30 до 12,00 часова

ПРИЛОЗИ ЗА ФОНД "ТРОЈЕРУЧИЦА":
Малешевић Маринко 200
Татић Горан 200
Н.Н. 100
Породица Симић 100
Породица Обрадовић 100
Микић Зоран и Сузана 100
Породица Поповић 100
Којић Миодраг 100
Јаковљевић Стефан 100
Јагодић Душанка 100
Поповић Предраг 100
Симић Новак 100
Симић Драго 100
Вановац Бојан 100
Н.Н. 55
Кесић Славића 50
Марковић Јела 50
Обрадовић Никола 50
Породица Каралија 50
Породица Столић 50
Стајић Зоран 50
Микић Михаел и Марио 50
Бабић Марко 50
Породица Милановић 50
Породица Обрадовић 50
Мајсторовић Симка 50
Кокора аца 50
Стене Астен 50
Перић Раденко, Наташа и Биљана 50
Сладојевић Драгица, Слободан, Бранислав 
и Александра 50
Микић Михаел и Марио 50
Јовановић Марко 50
Обрадовић Никола 50
Мићић Гроздана 50
Милановић Сања 50
Радановић 50
Дујић Славен 50
Субић Славиша 50
Борјанић Зора 50

Жужа Јовица 50
Јелић Зоран 50
Спасић Миломир и Видосава 40
Степановић Ђорђе 40
Степановић Ђорђе 40
Степановић Ђорђе 35
Степановић Ђорђе 35
Степановић Ђорђе 35
Степановић Ђорђе 30
Породица Радак 30
Породица Ђурић 30
Степановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Н.Н. 30
Стапановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Обрадовић Никола 30
Степановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Степановић Ђорђе 30
Сувајац Нада 30
Степановић Ђорђе 30
Чолић Душко 30
Степановић Ђорђе 30
Јсиповић Андреа 25
Стајковска Веселка 25
Косић Рада 25
Породица Сладојевић 25
Ристић Драги 20
Којић Биља 20
Гњатић Веселка 20
Породица Савић 20
Кривокућа Милорад 20
Породица Радак 20
Јотановић Теодор 20
Тишлер Јованка 20
Породица Арсеновић 20

Петковић Жељко 20
Спарић Драган и Зорица 20
Породица Ковачевић 20
Породица Милошевић 20
Копун Анђелка 20
Станковић Никола 20
Ковач Драгица 20
Микић Зоран и Сузана 20
Милановић Владимир 20
Дујић Мара 20
Ламбов Митко 20
Ламбов Митко 20
Спасић Миломир 20
Бубуљевић Стевица 20
Котуровић Миладин 20
Милић Милена 11
Ламбов Митко 10
Породица Вукоман 10
Ламбов Митко 10
Милановић Теодора 10
Ламбов Митко 10
Миловановић бојана 10
Породица Бјековић 10
Марчета Драган 10
Ламбов Митко 10
Мутавџић Бранислав и Смиља 10
Ламбов Митко 10
Мутавџић Бранислав и Смиља 10
Максимовић Синиша 10
Ламбов Митко 10
Ламбов Митко 10
Ламбов Митко 10
Ламбов Митко 10
Ламбов Митко 10
Ламбов Митко 10
Ламбов Митко 10
Остојић Ружица 10
Пелагија 10
Ламбов Митко 10
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