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ПРАВОСЛАВАЦ
ПОРФИРИЈЕ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ,
МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ,
СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И
СВИМ СИНОВИМА И КЋЕРИМА
НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ,
МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА,
И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА,
И ДУХА СВЕТОГА,
УЗ РАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:

Мир Божји – Христос се роди!
„Слава на висини Богу и на земљи мир,
међу људима добра воља“ (Лк 2,14)

Драга наша децо духовна,
Знамо да је рођење Витлејемског Богомладенца средиште исwторије света и да се на спасењу рода људског у Господу Исусу Христу заснива хришћански венац вредности.
Рођење Богочовека надилази и само стварање света, јер је човек доласком Божје Светлости у свет, под сводовима скровите
пећине крај Божјег града Јерусалима, обасјан могућношћу
вечнога живота. У Светлости која је засветлела у тами и коју
тама није обузела (Јн 1, 5) процвале су хришћанска култура
и цивилизација. Нови Адам заменио је старога како би Дух
Свети кроз Њега обновио свеколику творевину. „Ко је у Христу, нова је твар”, кличе Апостол Павле, „старо прође, гле,
све ново постаде!” (2 Кор 5,17). У том духу Јеванђелист Јован
нам благовести да је све постало кроз Логоса Божјег (Јн 1,1-3)
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који је узео на Себе људску природу и тако обновио заједницу Бога и човека, учинивши да завет у њеном средишту
постане вечан.
Љубав је, браћо и сестре, исконски покретач свих догађаја
у историји спасења, а поготову у доласку Божића, малог Бога
у свет, тако да ми лепоту и снагу данашњег Празника можемо само чистом љубављу доживети. Покренут љубављу, Бог
је створио свет и човека. Он је, њоме вођен, сишао међу нас,
учинивши да човечанско у своја недра прими божанско, као
и да нетварно у себе привије пропадљиво. У свеколикој мудрости Светих Отаца Цркве издваја се средишња нит о томе
да је Син Божји постао један од нас како бисмо ми благодаћу
постали оно што је Он. Љубав Божја учинила је да створени свет у Богочовеку Христу не буде надвладан ни разорен
божанском силом, него да идући уским путем Господњег
смирења буде исцељен и спасен. Зато је у данашњој празничној радости важно да схватимо да нас рађање Богочовека у скромној витлејемској пећини позива на праву љубав,
прожету искреним осећајем братства међу људима. Одатле
и празнична радост треба да буде храњена племенитошћу
нашег хришћанског сведочанства, љубављу која је вођена старањем о другима, а не себичним илузијама заједништва које
глобална култура, нарочито у ове празничне дане, користи
у комерцијалне сврхе, не доносећи тиме прави мир и сушту
радост. Приђимо, дакле, једни другима пролазећи кроз смирење витлејемске пећине и осетимо да се Син Божји родио
не би ли нам показао да смо потребни једни другима, Бог
човеку и човек Богу, пријатељ пријатељу и род роду, свако
свакоме, јер једни без других не можемо! Не оптерећујмо се
питањем ко нам је све ближњи, него се уместо процене онога
шта нама други чине запитајмо коме смо ми ближњи и шта
за друге ми чинимо. Будимо, дакле, ближњи свакоме на кога
смо упућени по мери љубави Христове.
Заживи ли ово начело љубави у нама, ми ћемо у свету
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који дубоко вапи за љубављу зачети клицу спасења и однеговати је. Праве и вечне љубави нема без Христа Спаса у коме
су се среле и вечно сјединиле Божја љубав према човеку и
човекова љубав према Богу. Мисао Светог Јустина Ћелијског
да једино љубав мирише на бесмртност, јер мирише на Бога
одјекује јеванђелском снагом. Она нас поучава могућности
богопознања и вечног живота у љубави Христовој. Запоставимо ли у себи љубав Христову, падамо у трагичан безизлаз, а обнављамо ли је трудом и благодаћу, успињемо се ка
пуноћи живота. У њој је извор духовне радости и источник
непоколебиве моралне храбрости у тешким животним искушењима.
То је од давнина познато нашем народу, који у ове радосне дане оживљава обичај мирбожења. У породици и суседству, међу сродницима и на радном месту, свуда где се
налазимо, измирење са Богом и ближњима прати исконски
поздрав – Мир Божји, Христос се роди! Тиме се међу нама
дивно про- јављује библијско пророчанство великог Исаије:
„Јер нам се роди дете, син нам се даде... и име ће му бити:
дивни, саветник, Бог силни, отац вечни, кнез мирни” (Ис 9,6).
Помолимо се зато у ове благословене дане Господу и Цару
мира (Јев 7,2 да угаси непријатељства међу народима, да спасе људе широм васељене и да нам свима буде милостив и
човекољубш како бисмо се показали достојним наших предака по телу И духу, достојним благослова обећаног нам од
древних проро ка и датог нам у Богочовеку Христу.
И док се наши погледи у ове празничне дане молитвено
срећу, у нашим срцима тиња осећај да нам радост ниј потпуна. Рођење Христа Спаса славимо у свету испуњено; страхом и немирима, атмосфером неразумевања, неповерења и
нетрпељивости, све до искључивости проистекле и узнапредовале културе себичности и представљања индивтдуализма; у суштини врхунских вредности глобалног потрошачког
менталитета. Поред тога, у свету сталних промена, којем се
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једино не одступа од страха за губитком животне СИгурности, данашњем човеку као да суштински не помажу н достигнућа у медицини, индустрији и технологији. Чини се да људско друштво у основи више није исто, јер научно-технички
доприноси под утицајем информационих технологија теже
да промене начин општења међу људима и повећавају њихову отуђеност и усамљеност. Довољно је осетити несигурност
код лечења основних болести, па да страх добија крајњи егзистенцијални вид.
Све то говори о атмосфери коју је заиста пророчки
описао наш нобеловац Иво Андрић рекавши да стварна и
највећа опасност није у опасностима које нам заиста прете,
него у страху који је у нама. Богомладенац Христос изгони тај
страх из нас, о чему сведочи Његов љубљени ученик Јован:
„У љубави нема страха, него савршена љубав изгони страх
напоље; јер је у страху мучење, а ко се боји, није се усавршио
у љубави“ (1 Јн 4,18). А пре Апостола љубави, у Старом Завету
записана је порука која обједињује многе друге: „Не бој се,
јер сам ја с тобом; не плаши се, јер сам ја Бог твој; укрепићу
те и помоћи ћу ти, и подупрећу те десницом правде своје”
(Ис 41,10). Стога одговор на стање које нас данас тишти треба
тражити у речима које је Господ Христос упутио ученицима пред Своје страдање: „У свету ћете имати жалост; али не
бојте се, ја сам победио свет” (Јн 16,33). Радујмо се, стога, браћо и сестре, јер нам у Божићу долази Победник! Отклонимо
сенку страха упркос тешкоћама и са чврстом вером у Бога
прославимо рођење Богочовека, чије нас новозаветно име
Емануил крепи моћним дословним значењем његовим - са
нама је Бог (Ис 7,14).
У празничној радости Божићног дана, са нарочитом
пастирском бригом и одговорношћу упућујемо очинске
поздраве и молитве за наше сестре и браћу у отаџбини и
расејању, где год да живе православни Срби, а посебно онима на Косову и Метохији, нашој духовној и националној ко6
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левци. Ми им поручујемо да знамо за њихова искушења која
још увек трају, али да је њихова Мајка Црква све досад била
уз њих и да ће увек бити. Данас смо духовно и молитвено са
свима вама на свакоме месту вашега живљења. Сваки православни дом постаје мали Витлејем у којем нас прожима
смисао бадњака и топлина сламе, у којем заједно певамо узвишену песму: „Рођење твоје, Христе Боже наш, обасја свет
светлошћу разума...”
Божић данас са изузетним поштовањем и захвалношћу
честитамо свим лекарима и здравственим радницима, за
које узносимо молитве Богомладенцу Христу! Молимо се и
за болне да што пре оздраве и да зараза која је напала свет
прође! Молимо се и да ми, православни хришћани, више не
страхујемо за своје животе и да не устукнемо пред опасностима које собом носи болест изазвана ширењем вируса, него
да имамо чврсто поверење у Бога, истинског Лекара душа и
тела наших, као и да нас осећај страха, подстакнут препоручиваном „социјалном дистанцом”, не омете у чињењу онога
што је на корист наших ближњих и заједнице којој припадамо у сваком погледу: духовном, породичном, пословном...
За нас православне хришћане трајно важи поука: „Видео си
лице брата свога, видео си Бога свога”. Она је скована вековним испитивањем наше боголике природе, увек окренуте
општењу са Богом, браћом и сестрама, и са свеколиком природом. Црква стога позива да се за време трајања пандемије
сви придржавају разумних мера и препорука влада и других
надлежних институција у државама и областима у којима
живи наш народ, али исто тако она подсећа све и свакога
на избегавање искључивости и поштовање људске слободе
као најузвишенијег и највреднијег Божјег дара данога човеку.
Имајући на уму позив Апостола Павла: „Стојте, дакле, чврсто у слободи којом нас Христос ослободи, и не дајте се опет
у јарам ропства ухватити” (Гал 5,1), останимо слободни, али
ништа мање одговорни, чувајући и друге и себе.
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Суочавајући се тако са глобалном претњом од вируса
корона, најпре схватимо да је човек створен да у овоме свету
делује као једини прави чинилац стабилности и опстанка. У
зависности од употребе своје слободне воље може бити и једини реметилачки чинилац, једини прави вирус. Својом интервенцијом у људску природу и насиљем над творевином у
целини човек ремети величанствени склад свега што је Бог
створио. У том смислу, вирус корона, као и сваки други вирус, само је одраз несагледиво дубљег проблема. Према томе
он је, поред осталог, израз педагошке опомене човеку да се
врати заповестима Божјим, јер када се од природе отима и
када се не живи у сагласју са поретком који је Бог установио,
она престаје да бива нашим мирољубивим стаништем. Она
дуго памти и трпи неправду, али пре или касније узвраћа
ударцима. Природу, дакле, морамо поштовати, неговати и
чувати као највреднији дар Божји.
Смисао Божића састоји се управо у томе да нам је Богомладенац Христос у догађају Свога чудесног рођења једном
за свагда пружио могућност исцељења од нашег деловања
налик вирусу и опет јединствену могућност исцељења нашег
односа са Богом, творевином и људима. Будимо зато трезвени у вези са тим, ослушкујући шта нам у светлости Празника
говоре стихови великог светитеља и црквеног песника Јована
Дамаскина: „Небо и земља данас, као што је пророковано,
нека се обрадују! Анђели и људи нека духовно светкују! Јер
Бог се јави у телу онима који седе у мраку и сенци, родивши
се од жене. Пећина и јасле Га прихватају, пастири чудо разглашавају, мудраци са Истока у Витлејем даре доносе, а ми,
недостојним устима, угледајући се на анђеле, хвалу му одајмо: Слава на висини Богу, а на земљи мир!”
Срећан вам и Богом благословен овај дан у који нам се
роди Спас и Избавитељ Христос Господ! Са овим жељама и
молитвама Богомладенцу Христу Ми вам као целом саборном црквеном телу и опет као појединцима желимо свако
8
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истинско добро у Новој 2022. години.
Зато вас све поздрављамо радосним Божићним поздравом:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Дано у Патријаршији српској у Београду, о Божићу 2021.
године.
Ваши молитвеници пред Богомладенцем Христом:
Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски
ПОРФИРИЈЕ, са свим архијерејима наше Свете Цркве.

9
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Посета амбасадора
Републике Грузије:
“ Хришћанск а љубав нас спаја.“

У

суботу, 17. јула 2021. године, у храму Црквене православне општине у Линцу је богослужио грузијски свештеник отац Илија. Ово је уједно била и
прилика да се обележи 20-огодишњица сарадње Српске православне цркве и Грузијске православне цркве, захваљујући
којој грузијски верници имају прилику да прате службу, једном месечно, у храму Светог Василија Острошког Чудотворца.
Светој Литургији је поред великог броја православних
Грузијаца присуствовала и амбасадор Грузије у Аустрији, Кетеван Тсикхвелашвили, која се у поздравној речи захвалила
старешини храма протојереју-ставрофору Драгану Мићићу
и српском народу на хришћанској љубави коју негују према
грузијском.
О тој сарадњи, обавештен је и грузијски Патријарх
Илија, који је, иако тешко болестан смогао снаге да у касним
вечерњим сатима прими протојереја и групу верника у својој
резиденцији у Тбилисију, приликом њиховог ходочашћа у
ову по много чему Свету Земљу.
Почеци Грузијске православне цркве датирају од 1. века
нове ере, када је мисију у тим крајевима имао апостол Андреј. Аутокефалност је добила у 4. веку, када постаје званична црква Грузије.
Грузијска православна црква има око 3,5 милиона верника. На њеном челу се налази Патријарх-католикос све Грузије, архиепископ мцхетски и тбилиски Илија II.
Када су апостоли кренули да шире јеванђеље у реон
Кавказа, пошао је и апостол Андреј. У те крајеве је наводно
10
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отишао и Симон од Канана и апостол Матија. Прву епархију
у тим крајевима је подигао сам апостол Матија, у граду Атскурија. Најстарија црква је подигнута у 3. веку у селу Настакиси. Од 303. године, Света Нина проповедала је јеванђеље
у Грузијском царству (источни део) и за њено време (327)
хришћанство је преузето као државна религија, за владавине Миријана III и краљице Нане. Западни део Грузије је тада
био испод Римског царства, који је хришћанство једно време
прогонио, зато је оно и дошло касније, званично 523. године,
под царем Егрисијем. Као патрона државе одабрали су Светог Ђурђа.

11
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„Велике жртве предак а, за светлу
будућност деце“:
министар спољних послова
Никол а Сел аковић посетио
војно гробље у Маутх аузену
„Ако не будемо неговали сећање
на наше претке, њихова жртва постаје обесмишљена, а наши животи празни“, поручио је министар
спољних послова Никола Селаковић, испред Спомен-капеле
српских Новомученика у Маутхаузену, где га је дочекао протојереј Драган Мићић. Министар је
у пратњи амбасадора Републике
Србије у Аустрији Небојше Родића и хонорарног конзула Александра Ченића, положио венце у
спомен на све српске жртве страдале током два светска рата.
Он је указао да се у Горњем
Подунављу у Аустрији, у околини Линца, на малом простору налази неколико српских стратишта, а на три места само
која је данас обишао – војничком гробљу Рајфенсдорф, Муатхаузену и Ашаху, укупно је покопано близу 20.000 Срба, који
су далеко од отаџбине положили своје животе.
„За мене је ово емотиван тренутак, посебно овде недалеко
од Ашаха, где је страдало 6.025 људи, од чега 5.362 Срба, а страдао је и мој деда. Он је овде дошао са Златибора, удаљеног 1.040
километара. Замислите колико је њима било тешко да су то12

ПРАВОСЛАВАЦ

лико далеко од кућног прага, родне груде, овде доведени”, рекао
је између осталог Селаковић, и додао: „Ако не будемо ценили
њихову жртву, онда су наши животи празни, само форма без
смисла и душе”.
Он је навео и да од Аустрије можемо да научимо како
се таква места одржавају, како се држи до тога да изгледају
уредно и да се у њима свака жртва макар и у камену обележи и вреднује.
Бираним речима је похваљена иницијатива СПЦ да се
сагради Спомен-капела за коју су многи парохијани дали
новчани прилог. Великим делом учествовале су Владе Репулике Српске и Републике Србије. Министар Селаковић је
обећао додатну новчану помоћ за завршетак радова и коначно освештање, које се планира на јесен ове године.

13
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Митрополит Јоаникије,
Достојан – Аксиос!

П

оводом устоличења Његовог Високопреосвештвенства Митрополита црногорско-приморског
Господина Јоаникија кога је Свети архијерејски
сабор Српске православне цркве након упокојења блаженопочившег митрополита Амфилохија, на овогодишњем мајском
заседању, изабрао за наследника митрополита Амфилохија,
делегација Епархије аустријско-швајцарске отпутовала је у
суботу 4. септембра 2021. године у тродневну посету Црној
Гори. Делегацију су сачињавали: Његово Преосвештенство
Епископ аустријско-швајцарски Господин Андреј, архије14
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рејски заменик протојереј-ставрофор Рашко Радовић из
Трста, секретар Епархијског управног одбора јереј Филип
Милуновић из Беча, протојереј Далибор Ђукић (Вићенца),
јереј Душан Ђукановић (Удине), протојереј-ставрофор Ненад Михајловић из Цириха, протојереј Бранимир Петковић (Цирих), јереј Ђорђе Лукић (Цирих), протојереј Бране Сарић (Сент Гален), председник ЦО Цирих г. Петроније
Тејић, протојереј-ставрофор Драган Мићић (Линц), протојереј-ставрофор Драго Вујић (Беч), протојереји Ђорђе
Пантелић и Михаило Смиљанић (Беч), јереј Љубомир Радованов (Клагенфурт), јереј Горан Ерић (Брегенц), јереј Никола Баловић (Фелдкирх) и јереји Миљан Антић и Миладин
Вујковић из Беча.
По приспећу у Подгорицу, делегација се упутила у Саборни храм Христовог Васкрсења где је свечано дочекана од стране братства
храма на челу са старешином протојерејем-ставрофором Драганом Митровићем који је организовао
заједничку посету крипти
храма, где се налази гробница блаженопочившег
митрополита Амфилохија. У вечерњим часовима, делегација на челу
са Епископом Андрејем
присуствовала је свенародном сабрању испред
Храма, где су десетине
хиљада верника свечано дочекале Његову Светост Патријарха српског Господина Порфирија, који је по први пут после свог избора посетио братску Црну Гору. Наредног дана,
спроводећи одлуку Светог архијерејског сабора Српске пра15
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вославне цркве, Патријарх је служио 5. септембра 2021. године Свету архијерејску Литургију у Цетињском манастиру где
је увео новоизабраног Митрополита г. Јоаникија у свештени
трон митрополита црногорско-приморских. Са благословом
Свјатјејшег Патријарха, одлуку Светог архијерејског сабора
СПЦ о избору владике Јоаникија за митрополита црногорско-приморског прочитао је Његово Преосвештенство Епископ крушевачки г. Давид, члан Светог архијерејског синода
Српске православне цркве.
Због ометања чина устоличења од стране црногорских

расколника, архијерејима, свештенству, монаштву и свем
богољубивом народу није омогућено да допутују у Цетиње
где је требало да стигне и 20 чланова делегације Епархије аустријско-швајцарске, која је том приликом требало да преда
дарове Епархије братству Цетињског манастира, где почивају
мошти Светог Петра Цетињског. Уместо намераваног пута
на Цетиње, у духу смирења и хришћанског стрпљења, одслужена је са свим архијерејима, свештенством и свештеномонаштвом Света архијерејска Литургија у Саборном храму
16
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у Подгорици, пред великим бројем верника.
Око поднева, испред Саборног храма сви су дочекали
Патријарха српског г. Порфирија, Митрополита г. Јоаникија
и Епископа г. Давида са усклицима: Достојан – Аксиос! На
свечаном ручку, честитке новоустоличеном Митрополиту
упутили су представници помесних цркава као и делегација
Епархије аустријско-швајцарске која је том приликом уручила и пригодне поклоне.

17
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Вечита веза између Старе
Херцеговине и Херцеговине су
манастири Острог и Тврдош

Н

акон свечаности у
Подгорици, делегација Епархије аустријско-швајцарске отпутовала је
у Херцеговину, у манастир Тврдош, где су срдачно дочекани од манастирског братства.
На гробу, у Параклису Васкрсења Христовог, гробља манастира Тврдош, одржан је
помен блаженопочившем епископу захумско-херцеговачком и приморском Атанасију. Уз сузе и вапаје благодарности, са упаљеним свећама
и молитвама Васкрслом Спаситељу Господу Христу, Праведном Судији, поклоници су се сетили свог духовника и великог Оца Цркве владике Атанасија који је све храбрио, чувао,
подизао и хранио. Делегација је потом обишла сам манастир
Тврдош и у касне сате се вратила у Подгорицу.
У понедељак ујутру, делегација Епархије аустријско-швајцарске се припремала на кратко поклоничко путовање у ма18
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настир Острог. Пред полазак, Његово Високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски г. Јоаникије је пред
хотелом благословио делегацију и заблагодарио на учешћу у
свечаним манифестацијама поводом његовог исповедничког
устоличења.
Стигавши у свештену обитељ острошку,
Владика Андреј и свештеници су се најпре поклонили Светом Василију у горњем манастиру
Острог где су узносили
топле молитве за духовни живот свих епархиота. Како је свет мали, потврђује сусрет протојереја
Драгана Мићића са драгим пријатељима хаџијама, породицом Лукић из
Беча као и са породицом
Александра Ћорића из
Линца.
У доњем манастиру
Владици и свештеницима приређен је срдачан
дочек, на челу са протосинђелом
Сергијем
(Рекић). Делегација је
најпре у храму узносила молитве Богу, потом
обишла манастир и била
угошћена од стране манастирског братства .
19
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„Многи су у нашој Епархији већ били код вас, чак и више
пута, примљени са сваком чашћу и добротом у вашем манастиру, а многи други би волели да се поклоне овој светињи и да
се надахњују манастирском благодаћу. Дошли смо да се поклонимо Светом Василију и да направимо мост између наше Епархије и манастира Острога“, истакао је између осталог Епископ Андреј у свом обраћању оцу Сергију и манастирском
братству. Испуњени духовном радошћу, Владика и свештеници су се на крају овог духовног ходочашћа, са благословом
из манастира Острога, вратили својим домовима, испуњени
многим живописним успоменама и лепим емоцијама.
20
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Служба љубави и мл адости
са два нова ђакона у Епархији
аустријско – швајцарској

У

суботу 18. и недељу 19. септембра 2021. године,
Његово Преосвештенство Епископ аустријско –
швајцарски Господин Андреј, боравио је у главном
граду аустријске покрајине Горње Аустрије. Многи верници
осетили су благодати тог викенда и нису жалили ни труда ни
времена, како би својим присуством увеличали богослужења
којима је началствовао Епископ Андреј. Тако је у суботу служена Света архијерејска Литургија уз саслужење више свештеника: протојереја – ставрофора Драгана Мићића, протојереја – ставрофора Љубисава Аџића из Ваљева, протојереја
Љубомира Болића из Енса, протојереја Николе Пантића из
Гмундена, протојереја Николе Скопљака из Велса, јереја Љубомира Радованова из Клагенфурта, јереја Андреја Живковића из Браунауа и ђакона Недељка Дикића из Крагујевца
(Епархија шумадијска).

21
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Лепоти богослужења је допринела парохијска певница
под управом Марије Симић. За све присутне, била је посебна прилика, а многима и прва, да виде једно рукоположење. Овом приликом је то било рукоположење у чин ђакона, старијег сина протојереја Драгана, вероучитеља Немање
Мићића. Народ у којем је Немања одрастао, потврдио је
речи Епископа, достојан, тако да се орио цео храм. У својој
беседи, Епископ је говорио о ђаконском чину и плановима
које има са новим ђаконом. Светој чаши приступили су многи, а међу првима цела породица Мићић. После подељене
нафоре и кратког разговора са верницима испред храма, започет је ручак у парохијској библиотеци. Вечерњу молитву
је, у присуству Епископа Андреја, служио протојереј Драган уз саслужење новорукоположеног ђакона Немање. Након вечерње службе, у парохијској сали, Епископ је одржао
састанак грађевинског одбора за изградњу Спомен-капеле у
Маутхаузену. Поред Епископа, састанку су присуствовали
протојереј Драган и Жељко Малешевић.
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Следећег дана Свету архијерејску Литургију служио је
Епископ Андреј уз саслужење: старешине храма протојереја
– ставрофора Драгана Мићића, протојереја – ставрофора
Љубисава Аџића из Ваљева, протојереја Станка Ракића из
Штутгарта и ђакона Немање Мићића. И овом приликом је
обављено рукоположење у чин ђакона и то млађег сина протојереја Драгана, вероучитеља Ђорђа Мићића. Када су два
брата-њђакона произнели јектенију, присутни парохијана
су били преплављени најделикатнијим емоцијама радости.
Овом приликом је Епископ, као и сваки пут до тада, бираним речима упутио пастирску беседу окупљеним верницима.
После подељене нафоре,
Епископ је одслужио помен новопредстављеном саветнику министра просвете
Републике Србије Милети
Радојевићу, који је кроз разне функције у држави много
помогао СПЦ, а помену је
присуствовао и Амбасадор
Републике Србије у Аустрији
Небојша Родић. За ове догађаје, благословом Епископа
ваљевског Господина Исихија
и надлежног Епископа Господина Андреја, из Ваљева
је допутовао крстоносни протојереј Љубисав Аџић. Протојереј Аџић дужи низ година мења протојереја Драгана
у његовом одсуству, али овај
пут његова улога је била да
кроз исповест и духовне поуке припреми Немању и Ђорђа
Мићића за примање ђаконског чина. Мишљење је многих, да
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то нико боље од њега, који је растао уз аву Јустина Ћелијског
у родном месту Светог владике Николаја Велимировића, не
би могао. Пошто је до детаља испитао кандидате, протојереј Љубисав је написао исповедно писмо које је својеручно
потписао, а које је гарант да су Немања и Ђорђе достојни да
врше мисију која им је поверена.
И овог пута
се Епископ, пре
заједничког ручка,
задржао у пријатном разговору са
верницима испред
храма, а на ручку
су се ређале здравице за нове ђаконе и уз пријатан
и конструктиван
разговор правили
нови планови.
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				Ђакон Немања Мићић

Рођен је 19.11.1990. године у Линцу, од оца
протојереја-ставрофора Драгана и мајке протинице Гроздане. Основно образовање стекао
је у Астену и Енсу. Благословом Епископа Константина, уписао се у Карловачку Богословију
2006, коју је са успехом завршио у јуну 2011.
године. По завршетку Богословије, уписује се
на Вишу црквено-педагошку школу у Бечу. У
периоду од септембра 2011. до септембра 2016.
године радио је као вероучитељ у нижим и
средњим школама на подручју Линца и околине. Благословом Епископа Андреја, а по указаној потреби,постављен
је у септембру ове године поново за вероучитеља. Епископ Андреј га
је рукоположио у чин ђакона 18. септембра 2021. године и поставио
да служи у храму у Линцу а по потреби и другим местима. У исто
време, поверена му је дужност организовања канцеларије и нове
Црквене општине у Линцу као и успостављање сарадње са другим
црквама на овом простору.
				Ђакон Ђорђе Мићић
Рођен је 24.11.1995. године у Линцу, од оца
протојереја-ставрофора Драгана и мајке протинице Гроздане. Основно образовање, стекао
је у Астену и Енсу. Благословом Епископа Константина, уписао се у Карловачку Богословију
2010. године, коју је са успехом завршио у јуну
2015. У периоду од септембра 2015. до септембра 2016. године радио је као вероучитељ у нижим и средњим школама на подручју Линца и
околине. Благословом Епископа Андреја, а по
указаној потреби, постављен је у септембру ове
године поново за вероучитеља. Епископ Андреј га је рукоположио у
чин ђакона 19. септембра 2021. Године и поставио да служи у храму
у Линцу, а по потреби и другим местима. У исто време, поверена му
је дужност типикара Црквене општине у Линцу.
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Звонило је за почетак часа!

У

недељу, 3. октобра 2021. године, док се у порти
храма крчкао чорбанац, у храму се, након дужег
времена, чуо жагор деце. То су, ученици веронауке, који су на позив проте Драгана дошли у храм на благослов а поводом почетка школске године.
Ове године ће поред брачног пара Жељке и Александра Јовановића, веронауку у редовним аустријским школама
предавати и ђакони Немања и Ђорђе Мићић.
Настојатељ храма је, после призива Светога Духа на ученике, све поздравио и позвао родитеље да своју децу доводе у
храм и тиме кроз практичност приближе теорију са часова.
Ученици који из оправданих разлога неће моћи да похађају часове веронауке у својим школама, моћи ће то да надокнаде кроз часове који ће се и ове године одржавати при
храму.
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Чорбанац – једноставно јело
које греје и душу и тело

У

недељу, 3. Октобра 2021. године, у порти Храма
Светог Василија Острошког Чудотворца у Линцу,
одржано је 11. по реду такмичење у кувању чор-

банца.
Већ од раних јутарњих сати, члан црквеног одбора
Миша Милановић и Бранислав Милошевић, дочекивали су
пријављене екипе да им саопште пропозиције такмичења, а
касније нађу на услузи у организацији.
Све пријављене екипе, њих 21 стигле су на време пред
Храм.
Није се губило драгоцено
време, спреман доручак и мирис прженог лука, наговештавали су добро дружење.
И док се чорбанац полако
крчкао, у Храму је светој Литургији началствовао, старешина протојереј-ставрофор
Драган Мићић уз саслужење
свештеника из оближњег Велса протојереја Николе Скопљака и новорукоположених ђакона Немање и Ђорђа
Мићића.
На крају свете Литургије,
одслужен је молебан призива Светога Духа на ученике, а
њих је ове године било стотиПрво место
нак.
27

ПРАВОСЛАВАЦ

		
Овогодишњи жири,
у саставу: протојереј Никола Скопљак, учитељица
Гала Дојчиновић и гост из
Пољске Марек Хухчак, имали су тежак задатак. Од врло
укусних чорбанаца, издвојили су три за посебне награде:
1. место освојила је екипа
„Дневна доза чорбанца“, у
саставу: Александар и Костадин Петковић, Горан и
Јулијана Малијевић;
2. место освојила је екипа
„Грил“, у саставу: Лескак Бостан, Тихомир Величковић
и Силвиу Неаг;
3. место освојила је екипа „Петровићи“, у саставу:
Бранислав, Александра и
Жаклина Петровић.
		
Главне награде је доделио овогодишњи генерални спонзор Бране Бранковић из Леондинга, а родом
из Челинца, а медаље Мирко Праштало, златар из
Апатина. Протојереј Драган
је свим учесницима поделио
захвалнице.
		
Присутне је поздравио и амбасадор Републике
Србије у Аустрији Небојша

Друго место

Треће место

28

ПРАВОСЛАВАЦ

Родић, који није крио задовољство што је међу својим сународницима.
Одушевљење присутног народа и задовољство организацијом, није оставило никог равнодушним, па ни угледног
приватника Велибора Глигорића који се пријавио да буде
спонзор наредног такмичења.

БЛАГО ЏЕПУ У ЗИДУ
поучна прича

Пролазио Свети Сава кроз село, па срете два брата, која је недавно
крстио. Веома се зачуди што ниједан не носи крст око врата, па их запита:
- Где су вам крстови које вам дадох?
- Мој је изгледа остатао код куће. Носим га у џепу од гуња - одговори
старији.
- А ја сам свој крст на зид окачио! - рече млађи.
- Е, благо џепу и зиду кад их крст чува, а ко ће вас чувати, добри људи!?
Од тада поче Свети Сава учити свој крштени народ да крст стално носе око врата, јер је хришћанин без крста војник без оружја и кућа
без крова.
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Божија чуда су увек могућа,
к ада верујемо у Њега!

У

недељу, 17. октобра 2021. године, молитвеној радости у Храму Светог Василија Острошког, присуствовала је мати Филотеја из манастира Вазнесења Господњег у Јерусалиму. Овај манастир и сво монаштво
у њему, припадају Јерусалимској патријаршији, а мати Филотеја је српкиња, пореклом из Републике Српске. Пре него
што је одлучила да оде у манастир, живела је у Бечу.
Манастир који је још у изградњи, угостио је поклонике
из Линца већ неколико пута. Сваки сусрет је био једна посебна радост, а којој је у многоме допринела и сама мати Филотеја. Она је испричала и причу о Чудотворној икони Господа
Пантократора, која је приликом насилног рушења, спасила
манастир. У манастиру се још налази и јединствена икона
на којој је приказана НАТО агресија на Савезну Републику
Србију и Црну Гору.
Након Свете Литургије, разговор са драгом гошћом је
настављен у парохијској сали, где је она приповедала о свом
чудесном одласку у манастир, као и о животу у Светој Земљи.
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Завршна фаза изградње
Спомен-к апеле у Маутх аузену

С

а благословом Његовог Преосвештенства Епископа аустријско-швајцарског Господина Андреја, у
четвртак 11. новембра 2021. године, након вечерње
службе у Храму Светог Василија Острошког Чудотворца у
Линцу, одржана је редовна седница Грађевинског одбора
за изградњу Спомен-капеле Светих српских Новомученика
на војном гробљу у Маутхаузену. Седници су присуствовали Епископ Андреј у својству председника одбора, секретар
Епархијског управног одбора јереј Филип Милуновић, протојереј-ставрофор Драган Мићић надлежни парох из Линца, секретар грађевинског одбора Жељко Малешевић, протојереј Гајо Гајић, а путем видео линка, протојереј-ставрофор
др Мирослав Симијоновић и проф. др Гордана Илић-Марковић. По први пут, седници су присуствовали и новорукоположени ђакони Немања и Ђорђе Мићић.
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На седници је било речи о завршној фази радова на
Спомен-капели која ће ускоро бити реализована. Ту се пре
свега мислило на фрескописање, израду новог иконостаса од
камена, као и на израду монографије Црквене оппштине у
Линцу и књиге мртвих.
Није изостао ни дијалог о организацији освештања Спомен-капеле и у том правцу је предложен одбор састављен
од еминентних личности из јавног и црквеног живота, како
Републике Србије и Републике Српске, тако и домаћина државе Аустрије.
Војно гробље Рајфендорф-Маутхаузен налази на свега
двадесетак минута вожње од Линца. На том месту почивају
посмртни остаци преко осам хиљада Срба, углавном цивила,
који су у јесен 1914. године заробљени и одведени из Србије
и окружења у заробљенички логор Маутхаузен (Горња Аустрија), кроз који је до 1918. године прошло око 40.000 Срба,
Италијана, Руса и припадника других народа.
Пре 100 година, у својим писмима један од интернираних српских официра изразио је наду да ће одмах након
рата на месту логора бити изграђена једна Спомен-капела, да
очува сећање на страшне жртве које су поднели српски логораши. Благословом блаженопочившег патријарха српског
Иринеја и уз подршку председника Републике Српске, Милорада Додика од лета 2014. године кренуло се у реализацију
овог пројекта.
"Смирени људи су као славуји који се крију по јаругама и сеју сладост у душе људи својом умилном песмом, славећи дању и ноћу Створитеља света, а горди
се понашају као кокошке који нервирају свет својим
кокодакањем, као да је јаје које је снела велико као цела
наша планета".
Старац Пајсије
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Рута хероја

Х

уманитарна фондација „Први корак“ организовала је посебну акцију прикупљања средстава за
куповину најсавременијег роботизованог система „ЛОКОМАТ ПРО“, који кошта 330.000 евра, а у Србији га
нема. У ту сврху браћа Бојан и Зоран Качавенда, су кренули у
бициклистичку туру коју су назвали „Рута хероја“. Они возе
бицикле с циљем да прикупе новац за овај систем и што
пре га допреме у Србију, како би помогли малим и великим
херојима. Браћа Качавенда су 11. Септембра
2021. године, испред Ајфелове куле у Паризу
кренули на руту дугу
2.800 километара, до
Новог Сада, где живе.
Једна од станица био
је и Линц где су дочекани испред средишта
Црквене општине. Они су ноћили у парохијском дому, а после доручка и пријатног разговора са домаћином, наставили
пут Кремса односно Беча.
Дочекао их је и испратио настојник Xрама Светог Василија Острошког Чудотворца, протојереј-ставрофор Драган
Мичић, апелујући на све добре људе да се прикључе акцији
како би се прикупио неопходан новац за куповину апарата.
Црквена општина у Линцу је и новчано помогла ово богоугодно дело. Сви остали људи добре воље могу се придружити и допринети постизању овог хуманог циља индивидуалним уплатама, детаљи о начинима уплаћивања могу се
пронаћи на сајту: www.prvikorak.org као и на профилима
на друштвеним мрежама Facebook и Instagram.
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парастос испред
Спомен-к апеле у Маутх аузену

Д

ан примирја у Првом светском рату, молитвено
је обележен, испред Спомен-капеле на војничком гробљу у Маутхаузену где почива преко 8000
српских жртава. Помен пострадалима је служио протојереј
Драган Мићић уз саслужење ђакона Немање Мићића. Молитви је присуствовала и група парохијана из Линца, који не
пропуштају прилику да се на овај начин одуже прецима.
„Морамо да чувамо оваква места,
не смемо их заборавити, јер невине
жртве које овде леже, не заслужују то.
Србија је најдуже учествовала у Првом
светском рату и у односу на број становника, поднела је највеће цивилне и
војне жртве. То је један од разлога, зашто се овде окупљамо, не само данас
11.новембра у 11 сати него преко целе
године“, истакао је протојереј.
Овом приликом су вредне домаћице припремиле послужење за
покој душа преминулих, а истим поводом, само неколико дана касније је,
делегација Удружења ратних војних
инвалида, општине Србобран (УРВ)
посетила Храм у Линцу и положила
венце испред Спомен-капеле у Маутхаузену. Делегацију је предводио Горан
Мијонић који је ЦО Линц и протојереју уручио захвалницу за труд и рад
у неговању и очувању сећања на Србе,
пострадале у Првом светском рату.
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Радне активности Црквене
општине у Линцу

З

апочети радови на постављању ограде око плаца
Храма Светог Василија Острошког Чудотворца, настављени су залагањем Предрага Поповића. Он је
обезбедио средства за ограду и све остало што је било потребно. Са своја два сина и неколицином младих парохијана,
уз причу и ведро расположење, ограда је постављена. Тиме је
заокружено земљиште које је Црквена општина, прилозима
верника откупила и које је сада укњижено као власништво
СПЦ.
„Великих проблема смо ових година имали у котларници, која је
залагањем
наших
парохијана Јелића
и Милишића доведена у пристојно
стање. Морам напоменути да су ова
два човека о своме
трошку набавили и
потребан материјал и својим радом приложили цркви“, нагласио је протојереј-ставрофор Драган Мићић и додао: „Прошле године смо планирали да офарбамо плафон у храму.
Браон фарба која је постојала, била је стара скоро 100 година
и утицала је на светлост у храму. Реализација ових радова је
извршена захваљујући Тихомиру Величковићу, а комплетан
материјал за фарбање обезбедио је Станко Стојановић, а скелу Новак Симић.
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Од новембра 2021. године, олтар је добио осветљење које
заслужује. Полијелеј, који је увезен из Грчке, својим прилогом је платила породица богослова Слободана Аџаипа.
Свима њима се Црквена општина молитвено захваљује,
а остале подсећа: „КО ЦРКВИ ДАЈЕ, БОГУ ПОЗАЈМЉУЈЕ, А
БОГ НИКОМ ДУЖАН НЕ ОСТАЈЕ“.
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Језик, култура и традиција у
школи српског језик а и ове године
при Црквеној општини у Линцу

У

последњих
неколико
година, почела је на терирорији
Аустрије, Немачке и
Швајцарске да се јавља
потреба за постојањем
школа у којима ће
српска деца моћи да
уче матерњи језик. Далеко од матице, често
у контакту са страним
језиком, за наше родитеље је постао прави изазов да одрже
комуникацију у свакодневним ситуацијама на српском језику са својом децом. Поред језика, нашим људима недостаје и
да њихова деца уче о нашој култури, традицији и историји.
Уочавајући ову потребу управа Храма Светог Василија
Острошког у Линцу, на челу са протојерејем Драганом, одлучила је да допринесе очувању српске традиције и културе
тиме што ће основати школу српског језика и веронауке
при Храму. Ова школа је део мреже „Просвјетиних“ српских
школа у Аустрији које функционишу захваљујући подршци Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и
Епархије аустријско-швајцарске СПЦ.
Школа српског језика је почела са радом 2018. године.
Већ трећу годину за редом часови се одржавају сваке недеље,
од септембра до јула, у периоду од 09.45h до 11.15h. Постоје
37

ПРАВОСЛАВАЦ

две групе мешовитог узраста од 6 до 15 година (око 40 полазника укупно). У једној групи су млађа деца која не умеју
никако или слабо да пишу и читају ћирилицу, а у другој старија деца која умеју да пишу ћирилицу, али је неопходно да
вежбају комуникацију на матерњем језику.
„У настави користимо Буквар и читанку за четврти разред „Бескрајне речи“ издавача Логос, кoje је обезбедила Канцеларија за дијаспору Републике Србије. На часовима српског језика
трудимо се да учимо на занимљив и креативан начин. Млађа
група понавља научена слова увек кроз игрице, а старија група
показује разумевање прочитаних текстова кроз игроказе, писање кратких прича и скечеве. Трудимо се пре свега да развијемо
љубав према језику, а то је оно што и привлачи велики број родитеља нашој школи“, рекла је наставница српског језика Гала
Дојчиновић.
Иако су деца неизмерно уживала у часовима српског језика, настава је морала бити прекинута због епидемије SarsCov-2 вируса у 2020. години. Нажалост, још увек се часови
не одржавају по устаљеном режиму и са свим активностима,
али се одржава континуитет онолико колико је то могуће.
На развијању мреже школа српског језика се ради свакодневно. Сваке године расте број оваквих школа на територији Аустрије. Део ове мреже је и школа српског језика при Храму
Светог Василија Острошког Чудотворца, која скромно, али
истрајно доприноси очувању и ширењу српског језика и културе.
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ЦРКВЕНИ ОДБОР ЦО ЛИНЦ
Благословом, надлежног Епископа Господина Андреја,
Црквена општина у Линцу је конституисала нови Црквени
одбор у саставу:
НИКОЛА ЧЕНИЋ – председник
ДУШАН МИЛЕКИЋ – подпредседник
МИША МИЛАНОВИЋ – благајник
МАРИЈА СИМИЋ – члан књиговођа
ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ – члан
ДРАГАН МИЋИЋ – секретар

По пријему Акта о постављењу, чланови Црквеног одбора су положили заклетву, којом се обавезују на савесно извршење обавеза које су регулисане Уставом СПЦ.
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Члан 201
Дужности су Црквеноопштинског управног одбора
углавном ове:
1) чува и штити углед и интересе Цркве и Црквене
општине;
2) потпомаже црквену власт у религиозно-моралном и
културно-просветном подизању и васпитању припадника
православне Цркве, а нарочито омладине, у чувању и неговању корисних и лепих обичаја, као и у искорењавању рђавих и штетних навика;
3) извршује одлуке Црквеноопштинског савета и наредбе претпостављених црквених власти;
4) сарађује са парохом при изради црквених бирачких
спискова;
5) поставља и отпушта црквеноопштинско службено
особље, сем црквеног појца и црквењака (чл. 176 т. 16);
6) пази да уживаоци Црквених добара ова држе у добром стању;
7) саставља инвентар покретног и непокретног имања
и по један примерак сваке године доставља Епархијском
управном одбору;
8) управља црквеном имовином и стара се о њеном унапређењу; брине се да се фондовске, задужбинске (закладне)
имовине употребљавају у сврхе којима су намењене;
9) обезбеђује законским исправама о праву својине црквену непокретну имовину и осигурава је од пожара, а по потреби и од других елементарних непогода;
10) стара се у споразуму са парохом о потребним средствима за вршење богослужења, одржавање, снабдевање и
украшавање храмова, парохијских домова, звоника, гробаља
и дворишта; води бригу о изналажењу средстава и спремању
предрачуна и планова, које подноси Црквеноопштинском
савету, затим епархијским властима на коначно одобрење,
за градњу и подизање нових храмова, парохијских домова и
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других црквеноопштинских зграда;
11) води бригу о уредном плаћању пореза и свих других
обавезних дажбина, које су законом одређене;
12) прегледа свака три месеца, а по потреби и чешће,
рачуне благајника и тутора, као и других рачунополагача, и
настоји да они врше своју дужност тачно и савесно;
13) саставља и предлаже Црквеноопштинском савету годишње предрачуне расхода и прихода црквеноопштинских,
а тако исто склапа и сређује завршне рачуне, и подноси их са
инвентарима Црквеноопштинском савету на преглед и даљу
надлежност;
14) чини предлоге, молбе и претставке вишим црквеним властима о свим својим потребама;
15) подноси крајем сваке године извештај Црквеноопштинском савету о свом раду и
16) стара се да сувишан новац не лежи у црквеној каси
већ да га искоришћује на најсигурнији и најподеснији начин
за интересе Цркве; о величини суме која се може у каси држати одлучује сам одбор према својим потребама.
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ДЕТИЊЦИ

Д

етињци се славе трећу недељу пред Божић. Тога
дана ујутру рано, или по доласку из цркве са богослужења, одрасли вежу своју или туђу децу. За
везивање се обично користи каиш, гајтан или обичан канап,
или обичан дебљи конац. Обично се завежу ноге или руке,
па се једним делом канап завеже за сто или столицу. Везивање за Детињце, Материце и Оце, има вишеструку симболику. Прво симболизује чврсте породичне везе, слогу, мир,
поштовање и међусобно помагање у свим приликама. Друго, упућује укућане на штедљивост и истрајност у врлинама,
јер онај ко поседује поштено зарађену имовину и добра дела,
лако ће себе откупити у свим споровима пред земаљским
судовима, а посебно на последњем Страшном суду, где ће
се само вредновати оно шта је у свом животу човек добро
учинио. Добра и штедљива деца прикупе нешто средстава
штедњом па за тај дан набаве неку част и дреше се онима
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који их вежу.
Ревија "Историја" у новембарском броју за 2014. године
нам доноси и податак како су Детињци и Материце прослављани почетком 20. века у Београду: "Божићно славље је
наговештавао низ празника који су му претходили. Детињци, Материце и Оци су били слављени у оквиру породице,
али су се кућне догодовштине са "везивањем" препричавале
по кафанама и на женским седељкама. На Детинце родитељи "везују" своју децу парчетом канапа, а потом се деца
"дреше" поклонима. Вриска млађе деце у бежању пред родитељима је обавештавала кад се и код кога почињало. Наравно, обично би отац дао неку пару да се мајци купи поклон.
Понеко дете би уштедело нешто од кусура из продавница,
па би купило симболичан поклон. Важно је било показати
пажњу. Деца без родитеља која су се сама старала о себи, а
таквих није било мало на Дорћолу, увек су "случајно" пролазила поред кућа оних супружника који нису имали деце.
Често су они баш те недеље излазили "послом" на улицу, правећи се да не хају за децу око њих. Изненада би им
се у рукама нашли комади канапа и почела би трка по улици, уз невиђену цику и вриску. Најчешће би најмлађи који
не могу још довољно брзо да побегну први били ухваћени и
"везани". Пошто нису имали чиме да се "откупе", поклоне су
добијали ако свечано изјаве да су добри били целе године.
Материце су биле већ озбиљнији празник. Тад деца везују
своју мајку, али знају да заређају и по родбини и комшилуку, и везују све на које наиђу. У кући Богдановића ни кућна
помоћница, Словакиња Јулка, није била поштеђена. Изабарана деца из дома, али и понеко друго сирото дете били би
одведени у двор да "везују крањицу" и приме поклоне. Њено
величанство краљица Марија Карађорђевић је била веома
активна у прослави овог празника. Следећи њен пример и
најугледније београдске даме су биле жустре чланице добротворних друштава, највише "Кола српских сестара", којима
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је главни празник био материце јер су тада делиле поклоне
сиромашној деци. На Очеве су се "дрешили" очеви, али без
јавног "везивања", то је било само у кругу породице. Опет су
се делили поклони и помоћ сиротињи. Богати људи су тога
дана давали издашне јавне поклоне, јер је и то био начин исказивања престижа у друштву. Купили би нову и лепу одећу
за неколико десетина малишана, поделили то деци и обавезно се фотографисали. Те су слике објављиване по новинама,
"као пример за углед другима".

Загреј Христа
Пред Божић, 1994. године у Русији у један дом за напуштену децу
дошла је група хришћана и први пут деца су могла да чују о Богу и Божићу.
Деца су била одушевљена Божићним причама из Библије, гутала су сваку
реч. На крају су добили бојице и папир са задатком да сами нацртају
„рођење Исусово“.
Био је тамо један шестогодишњи дечак по имену Миша, који
је нацртао свој необичан цртеж и показао га. Он је нацртао шталу са
животињама и јасле у којој су биле две бебе. Учитељице су биле изненађене
овим цртежом и питале Мишу, зашто је нацртао две бебе.
Мали Миша је објаснио: „Када је Марија ставила бебу у јасле, Исус
Христос ме је погледао и питао ме да ли ја имам где да будем. Ја сам му
рекао да немам ни маму, ни тату – немам никога. Онда је Христос рекао
да могу да останем са њим, али ја сам рекао да не могу, јер немам никакав
поклон да му дам, као што су му донела три краља. Пошто је Исус лежао
на слами у јаслама, и била је зима, понудио сам му једино што сам имао,
питао сам га: „Ако дођем и легнем поред тебе да те загрејем, да ли ће то
бити добар поклон за тебе?“, Христос ми је рекао: „Ако ме загрејеш, то ће
бити најбољи поклон који сам икада од некога добио“. И тако сам ја ушао
у јасле, а Христос ме је погледао и рекао да могу ту са Њим да останем
заувек“.
Док је Миша завршавао своју причу низ његов образ је падала велика суза.
Ово сироче је пронашло некога ко га никада неће оставити.
(текст преузет са Приче и поруке)
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МАТЕРИЦЕ

М

атерице се славе другу недељу пред Божић.
Ово је највећи хришћански празник мајки и
жена. Тога дана деца поране и унапред припремљеним канапом, концем, шалом, марамом или каишем
на препад завежу своју мајку, за ноге, на исти начин, као што
су њих мајке везивале на Детинце. Мајка се прави да не зна
зашто је везана. Деца јој честитају празник, а мајка онда дели
деци поклоне, и на тај начин се дреши. На исти начин се вежу
и све удате жене, које се дреше поклонима деци: колачима,
или неким другим слаткишима.
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Празник Материце се у новије време свечано прославља
и у нашим храмовима, нарочито по градовима. Побожне
жене у договору са свештеником припреме пригодну академију са програмом, у коме учествују деца са прикладним рецитацијама и певањем, а онда деца везују присутне старије
жене. Оне им се дреше поклонима и припремљеним пакетићима, књигама, крстићима итд. Негде се организује посета болници, нарочито дечјим одељењима, где се деци носе
поклони, што даје овом празнику пун хришћански смисао.
Ревија "Историја" у новембарском броју за 2014.г. нам доноси и податак како су Детинци и Материце прослављани
почетком 20.века у Београду: "Божићно славље је наговештавао низ празника који су му претходили. Детинци, Материце
и Оци су били слављени у оквиру породице, али су се кућне
догодовштине са "везивањем" препричавале по кафанама и
на женским седељкама. Деца без родитеља која су се сама
старала о себи, а таквих није било мало на Дорћолу, увек су
"случајно" пролазила поред кућа оних супружника који нису
имали деце. Често су они баш те недеље излазили "послом"
на улицу, правећи се да не хају за децу око њих. Изненада
би им се у рукама нашли комади канапа и почела би трка
по улици, уз невиђену цику и вриску. Најчешће би најмлађи
који не могу још довољно брзо да побегну први били ухваћени и "везани". Пошто нису имали чиме да се "откупе", поклоне су добијали ако свечано изјаве да су добри били целе
године. Материце су биле већ озбиљнији празник. Тад деца
везују своју мајку, али знају да заређају и по родбини и комшилуку, и везују све на које наиђу. Њено величанство краљица Марија Карађорђевић је била веома активна у прослави
овог празника. Следећи њен пример и најугледније београдске даме су биле жустре чланице добротворних друштава,
највише "Кола српских сестара", којима је главни празник био
материце јер су тада делиле поклоне сиромашној деци.
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Прича о три ћерке

У

Патари је живео угледан и имућан човек, са три
веома лепе кћери. Њега задеси невоља да изгуби
све своје богатство и нагло осиромаши. У очајању
и беди, немајући шта да једе ни шта да одене, човек одлучи
да своју кућу претвори у блудилиште, а своје кћери у блуднице. Чувши за крајњу беду тог човека и његову злу намеру,
свети Никола реши да му помогне. Поштујући речи јеванђеоске да милостињу не треба чинити пред људима колико
због рекламе, толико и ради жеље да не постиди човека који
из великог богатства западе у беду, свети Никола одлучи да
му тајно пружи помоћ.
Једне ноћи узе свети Никола велику кесу злата и неприметно је убаци кроз прозорчић у кућу несрећног оца. Нашавши сутрадан кесу са златницима, пресрећан и задивљен,
а не могавши да објасни откуда она ту, човек ово неочекивано
доброчинство приписа Божјем провиђењу. Хвалећи Господа,
он одлучи да све злато које је добио да у мираз својој најстаријој кћери. Ускоро се она срећно удаде, а свети Никола, чувши да је убоги човек поступио по његовој жељи и законитим
браком сачувао кћер од греха, одлучи да исту милост учини
и другој кћери.
И не прође много времена, а отац на исти начин удаде
и другу кћер. Уздајући се у Бога и у чврстој нади да ће он
збринути и трећу кћер, човек реши да сазна кога то тајног
добротвора Бог шаље са златом. Једне ноћи, бдећи крај прозорчића, човек зачу звекет убаченог новца и потрчавши за
непознатим, препознаде у њему свима знаног светитеља и
избавитеља. Пресрећни отац паде к његовим ногама, поче
их целивати и казивати речи хвале, али свети Никола га подиже са земље и закле да, док је жив, никоме не каже шта је
с њим било.
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Прича о великом Човеку

Ј

анусз Корцзак умро је са 200 деце у гасној комори,
држали су га за руке до краја. Био је доктор и војник, али понајвише педагог. Цели живот посветио
је деци. Није их напустио ни када су дошли најтежи тренуци. С њима је отишао у смрт, иако су га нацисти непосредно
прије уласка у вагоне препознали и понудили му поштеду
под условом да напусти децу, а он је то одбио. Овај херојски
гест имао је велики утицај и на многе нацисте.
У многим сведочанствима понављају се исти догађаји
- насмејана деца која ходају с Јанусзем и весело певају.
Włадyсłаw Сзпилман написао је да су деца била обучена у
најбољу одећу и била радосна јер су била уверена да иду на
село, а на челу колоне био је дечак који је свирао виолину.
Корцзак је у наручју носио двоје најмлађих. Посљедње путовање из Дома за сирочад описао је и песник Włадyсłаw
Сзленгел у једној својој песми.
«Данас сам видео Јанусза Корцзака,
Док је ходао с децом у последњем маршу,
А деца су била свечано обучена,
Као за недељну шетњу парком.
Јанусз Корцзак ходао је напред
Голе главе, очима без страха,
Једно диете га је држало за џеп,
Два малишана држао је у рукама. «
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Меморијални спокеник Јанусзу Куцзаку; Јад Вашем; Јерусалем; Извор: Wikimedia Comons

Током своје каријере Јанусз Корцзак понављао је десет
важних васпитних начела:
1. Не очекујте да ће ваше дете бити оно што ви желите
да буде. Помозите му да постане собом, а не тобом.
2. Немојте тражити од детета да вам врати за све што
сте учинили за њега. Дали сте му живот, како би вам се одужио? Једног дана оно ће дати нови живот, а његово дете још
један.
3. Немојте се истресати на дете због ваших проблема,
да не бисте у старости јели суви хлеб. Како себи наместите
кревет, у таквом ћете кревету спавати.
4. Не гледајте на његове проблеме с висине. Живот даје
сваком према његовој снази, а можете бити сигурни да му је
једнако тешко као и вама, а можда и теже јер још нема довољно животног искуства.
5. Не понижавајте га.
6. Не заборавите да су најважнији сусрети човека сусрети с децом.
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Будимо сложни,
помозимо једни другима

Ж

ивео једном један каменорезац. Он је тако много и
вредно радио да га је Бог заволео
толико да је хтео да испуни сваку његову жељу.
Сам каменорезац није знао ништа о томе
и наставио је
да обрађује стену даноноћно.
Међутим, једном је завапио: „Зар је то живот? Како желим
да будем срећан!“
Изненада му се јавио Анђео и упитао га је: „А шта треба да
се деси да би се осетио срећним? Реци било коју жељу и биће испуњена.“
„Желим да будем богат“, рекао је каменорезац. „Желим да
живим
у великом граду, у
високим палатама, у којима ће се налазити кревет с балдахином
и свиленом постељином. Спавао
бих на њему по читаве дане, а ноћу бих се дивио звезданом небу
кроз прозор.“
„Богат си,“ рекао је Анђео, махнувши руком.
И каменорезац је постао богат. Сад је живео у граду у великој палати, спавао је на кревету застртом свиленом постељином и
осећао је да је најсрећнији човек на свету.
Ово је потрајало док једном није зачуо буку која је допирала
с улице. Бивши каменорезац
је извирио кроз прозор и угледао је златне кочије којима је пролазио цар. Гомиле грађана су радосно поздрављале свог владара.
И богаташ је одједном схватио да је несрећан.
„Цар је најмоћнији човек на земљи“, помислио је. „Кад бих
могао да постанем цар, био
бих заиста срећан.“
Поново му се јавио Анђео и рекао му је: „Од данас си цар.“
Бивши каменорезац је заиста постао цар, зато што за Бога
ништа није немогуће.
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Међутим, једном је човек обратио пажњу на то како сунце
уме да ради такве ствари о којима цар чак није ни сањао.
„Несрећан сам зато што је сунце моћније од свих владара
света. У
његовој власти је да
исуши чак и набујалу реку. Ево, кад бих могао да постанем сунце,
заиста бих био срећан.“
И поново му се јавио Анђео и рекао му је: „Ти си сунце.“
И човек је постао сунце. Сад је у пуној мери осетио своју неземаљску силу и моћ. По
свом нахођењу је могао да мења свет, да даје живот или да немилосрдно уништава све живо.
Ово је трајало док човек једном није приметио облак. Он је
био тако лак и ваздушаст, али
је могао да се претвара у олујни облак и да као у игри поново претвара исушена поља у цветне
тепихе.
Човек је поново пао у чамотињу.
„Толико сам несрећан“, заплака се. „Овај облак је моћнији од
мене. Кад бих могао да
постанем облак сигурно бих био безгранично срећан.“
Поново му се јавио Анђео и рекао је: „Ти си облак.“
Сад је овај човек био безгранично срећан. Наслађивао се
осећајући своју силу и нерањивост: јер одсад је по својој жељи
могао да исправља чак и рад сунца!
Међутим, наишао је на стену и био је запањен њеном снагом.
Ову стену је сушило сунце, на њу је падала киша, али се
чини да ништа није могло да је промени или уништи.
Човек је поново осетио како је дубоко несрећан и рекао је:
„Ето, кад бих био стена, стекао бих праву срећу...
Поново се појавио Анђео и рекао је: „Ти си стена.“
О, колико се човек обрадовао у том тренутку! И одједном је
осетио да неко куцка у његов
бок. Био је то мали, али врло снажан каменорезац.
„Будимо сложни, помозимо једни другима, имајмо срца.
Покажимо да смо људи на делу!“
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Бог нас често посећује

Ж

ивео је једном један обућар. Остао је удовац, али је
имао малог сина. И гле, уочи празника Христовог
Рођења дечак рече свом оцу:
„Данас ће нам Спаситељ доћи у госте.“
„Ма хајде“, није поверовао обућар.
„Ево, видећеш, доћи ће. Лично ми је то рекао у сну.“
Дечак је чекао драгог госта и гледао кроз прозор, али није
било никог. Одједном је видео – у дворишту, напољу, двојицу дечака како туку једног дечачића, а овај се чак ни не супротставља.
Истрчао је обућарев син напоље, растерао нападаче, а претученог дечака је довео у кући. Отац и он су га нахранили, умили,
очешљали, и тада је обућарев син рекао:
„Оче, имам два пара чизама, а мом новом другу прсти испадају из обуће. Хајде да му дам своје ваљане чизме, јер је напољу
ужасно хладно. Осим тога, данас је празник!“
„Нека буде по твом“, сложио се отац.
Дечачићу дадоше ваљане чизме и он је радостан, озарен,
кренуо кући.
Прошло је неко време, а обућарев синчић никако није одлазио од прозора, чекајући Спаситеља да дође у госте.
У том моемнту пролазио је просјак поред куће, молио: „Добри људи! Сутра је Божић, а три дана ништа нисам окусио, дајте
ми да једем Христа ради!“
Отац и син су нахранили и напојили старца, који је отишао
од њих радостан.
Дечак је стално чекао Христа и већ је почео да се брине. Наступила је ноћ, напољу су се упалили фењери, дувала је мећава.
Одједном обућарев син је повикао:
„Јаој, татице! Нека жена стоји покрај стуба и то са малим
дететом. Види како им је хладно, сиромасима!“
Обућарев син је истрачао напоље, довео је жену и дете у
кућу. Нахранили су их, напојили и дечак рече:
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„Како ће да иду на мраз? Тата, нека преноће код нас.“
„Па где ће код нас да преноће?“ питао је обућар.
„Ево где: ти ћеш на кауч, ја ћу на сандук, а они ће на нашем
кревету.“
„Па добро, нека буде тако“, сложио се обућар.
На крају су сви легли да спавају. Дечак је сањао да код њега
напокон долази Спаситељ и нежно му каже:
„Чедо Моје мило! Буди срећан целог свог живота.“
„Господе, ја сам Те дању очекивао,“ зачудио се дечак.
Господ рече:
„Па, долазио сам код тебе три пута, драги Мој. И три пута
си Ме примио. И то тако да се лепше не може ни замислити.“
„Господе нисам знао, али кад?“
„Ниси знао, али си Ме свеједно примио. Први пут ниси спасио дечака из руку хулигана, већ си Мене спасио. Некада сам од
злих људи примао пљување и ране, слично као овај дечак... Хвала
ти, рођени Мој.“
„Господе, а када си други пут долазио код мене? Цео дан сам
гледао кроз прозор“, питао је обућарев син.
„Други пут – уопште није просјак, већ сам Ја долазио код
тебе на трпезу. Ти и отац сте јели само корице, а Мени сте дали
празнични колач.“
„А трећи пут, Господе? Можда бих Те макар трећи пут препознао?“

„Трећи пут сам чак ноћио код тебе са Својом Мајком.
Како то?“ – питаш се, „као кад смо морали да бежимо у
Египат од Ирода, тако си ти и Моју Мајку код стуба, као у
египатској пустињи нашао и пустио нас под свој кров. Буди
срећан, рођени мој, заувек!“
Дечак се пробудио ујутру и прво је упитао: „Где су жена
и дете?“
Гледао је, а у кући није било више никог. Ваљане чизме
које је јуче поклонио дечаку поново су се налазиле у углу, а на
столу је био нетакнут празнични колач.
У срцу му је била неизрецива радост, какве никад до
тада није било.
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Богомољцу коме се сви
укућани ругају

Д

ок се ниси почео Богу молити ти си био свима мио.
А сад наједанпут у својој си кући као усред непријатељског логора. Раније си се опијао, и пушио, и по
мало крао, и псовао, и излежавао у радне дане, и чинио све остало што је одвратно пред Богом и поштеним светом. Ипак си тада
био свима у кући мио. А сад кад си се упутио путем правде, поштења и молитве, сад су сви на тебе скочили као осе.
Радуј се, брате, по сто пута радуј се. Зар не видиш да се Јеванђеље одиграва у вашој кући. У истој кући где се до сада ћаскало о порезу и кулуку и лоповима и јатацима и кметовима, у тој
истој кући почела су се испуњавати пророчанства јеванђелска.
Ваша кућа уздигла се до небеса, постала је бином хришћанске
драме, ухватила је везу са апостолским и мученичким временима. Историја цркве хришћанске збива се у малом обиму у вашој
кући. Ево пророчанства Христових, која су се збила безброј пута
на овој планети земаљској и која се сад почињу збивати у вашој
кући:
Сви ће вас мрзети имена мога ради; али који претрпи до
краја тај ће се спасти (Мт. 10, 22). Непријатељи човјеку постаће домаћи његови (Мт. 10, 36). Благо вама који плачете сада јер ћете се
насмијати. Благо вама кад на вас људи омрзну и кад вас одбаце и
осрамоте, и разгласе име ваше као зло ради Сина Човјечијега (Лк.
6, 21-22). Заиста, заиста вам кажем да ћете ви заплакати и заридати, а свијет ће се радовати; и сви ћете ви заплакати и заридати,
а свијет ће се радовати; и ви ћете жалосни бити, али ће се ваша
жалост окренути на радост (Јн.16,20).
Шта има јасније од ових пророштава? Гле, она се испуњавају
и данас, украј твога огњишта, на теби. Зато примај све погрде не
као погрде него као ордене. Знај, да ће се гонитељи твоји покајати; ругачи твоји ће умукнути, и ти ћеш се радовати. Данас си
последњи у дому оца твојега, али ћеш ускоро бити први. А они
који те гоне, служиће ти. То је проречено, и то се обистинило на
хиљаде пута и на хиљаде места.
Мир ти и благослов од Господа.

ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
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К ако то да Бог постоји,
а толико је зл а у свету?

Ј

едан човек је отишао код фризера да се ошиша и обрије.
Како је фризер почео да ради, почели су разговарати.
Причали су о многим стварима и различитим темама,
да би се на крају дотакли и Бога.
Фризер рече: „Ја не верујем да Бог постоји.“
„Зашто то кажете?“ - упита га муштерија.
„Знате, довољно је да изађете на улицу и схватите да Бог не
постоји. Реците ми, ако Бог постоји, да ли би било толико болесних
људи? Да ли би било толико напуштене деце? Ако Бог постоји, не
би било ни патњи ни бола. Не могу замислити Бога који би дозволио
све ове ствари.“
Муштерија промисли на моменат, али не одговори ништа,
не желећи започињати расправу.
Фризер заврши са својим послом и муштерија напусти
радњу. Само што је изашао из радње, виде на улици човека са
дугом, непочешљаном, прљавом косом и необријаном брадом,
изгледао је неуредно и запуштено.
Муштерија се врати назад у радњу и рече фризеру: „Знате
шта? Фризери не постоје.“
„Како можете то рећи?“ - упита изненађени фризер.
„Ја сам ту, и ја сам фризер, и управо сам вас шишао и бријао!“
„Не!“ - викну муштерија. „Фризери не постоје, јер ако постоје,
не би било људи са прљавом дугом косом и необријаном брадом, попут овог човека на улици.“
„Ах, али фризери ипак постоје! Те ствари се дешавају јер људи
не долазе код мене.“
„Тачно“, потврди муштерија, „управо тако! Бог, такође, постоји! Лоше ствари се дешавају кад људи не иду к ЊЕМУ и кад од
ЊЕГА не траже помоћ … Због тога постоји толико патњи и бола у
свету”.
Извор: ФБ страница Богородичин Венац
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ЖИВОТ ЈЕ ВЕОМА КРАТАК

Главна ствар која је неопходна за спасење.
Благо онима које ће Син Божји, дошавши по други пут
на земљу, наћи буднима, јер је упозорио: „Пазите, бдите и
молите се; јер не знате кад ће време настати. Као што човек
одлазећи остави кућу своју, и даде слугама својим власт, и
свакоме свој посао; и вратару заповеди да стражи. Стражите,
дакле, јер не знате када ће доћи господар куће: увече или у
поноћи или у пој петлова или ујутру, Да не дође изненада
и нађе вас да спавате. А што вама говорим, свима говорим:
Стражите!“ (Мк. 13,33–37).
У тај час оне који буду будни чека велика част и радост:
Господ ће доћи и служити им, дати славу и част Својим верним слугама који се осећају као путници који корачају кратким животним путем са лампама у рукама, према ономе
што је речено: „Нека буду бедра ваша опасана и светиљке
запаљене“ (Лк. 12,35).
После свега, „Младожења долази у поноћ и блажен је
слуга који буде нађен будан, а недостојне ће наћи у малодушности; чувај се, душо моја, и не оптерећуј се сном, да не
будеш предана смрти и не уђеш у Царство небеско, већ устани, кличући: Свет си, свет, свет, Боже, помилуј нас Богородицом“.
Немојмо постати попут оних будаластих пет девојака
које су остале пред вратима свадбене одаје, јер су се њихове
лампе угасиле кад је Младожења дошао и врата су била затворена. Не можемо бити лењи, утолико пре што не можемо
бити попут несрећника, који никада не подижу поглед ка
небу, до Престола Божијег. Живе попут свиња које читав дан
копају земљу у потрази за храном, а када се засите, легну у
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блато и спавају.
Они који су кренули путем добра треба да се сете речи
апостола Павла: „Сваки дан умирем“ (1 Кор. 15,31), то јест
био је спреман да умре сваки дан. И треба да се запитамо
сваки дан, устајући ујутро из кревета: „Хоћу ли преживети
овај дан? Да није последњи у мом животу?“ Увече пре спавања треба помислити: „Прошао је још један дан, још на један се приближила моја смрт. Можда се нећу пробудити,
већ ћу заспати вечним сном“. Тако се догоди да ујутру људе
пронађу мртве.
Веома је важно да се осећамо као осуђени на смрт, јер
Свето писмо каже: „У свим речима својим сећај се своје кончине и навек нећеш сагрешити“ (Сир. 7,36). Напокон, да ли
би особа која увек мисли да је можда њена смрт врло близу,
покренула сложене комерцијалне подухвате, бринула о богатству, луксузу, препуштала се страстима и пожудама, бавила се празним причама, сплеткама, трачевима? Оставио
би све и чинио само оно најнужније за човека који напушта
живот. А ако нам није стало до испразне забаве, онда ће се
читав наш живот драматично променити. Све наше мисли
и осећања биће усмерене у дубину нашег срца. Обузеће нас
страх од смрти, јер ћемо знати да ћемо се ускоро појавити
на Божјем суду и, знајући то, покушаће мо да се ослободимо
сујете, развратности, зависти, гнева од свих грехова.
Можда ће неко помислити: шта ће се догодити ако сви
почну размишља ти само о својој смрти? Не бојте се ово га,
јер људи који иду путем доброг неће се упуштати у празна и
лоша дела. Поред тога, од њих се уопште не захтева да прекину своје послове, само ће њихов рад добити нови правац
– свет и чист.
Морамо да радимо, али ако не буде мо увек радили
Богу, ми ћемо пропасти, јер, према преподобном Исаку Сирину, „мир и беспослица су уништавање душе и више демона јој може наудити“. Такође се каже: „Како текуће воде,
застајући, пропадају, баш као што душа и тело човека про57

ПРАВОСЛАВАЦ

падају од беспослице“, неопходно је знати да душу ужасно
унакажава духовна беспослица и занемаривање спасења, јер
брига о спасењу душе током живота требало би да буде прва,
главна и најважнија брига.
Главна ствар која је неопходна за спасење је Причешће
Светим Тајнама Христовим. После дубоког покајања и исповедања својих грехова пред свештеником, са страхопоштовањем и поштовањем, причестите се Телом и Крвљу Христовом у великој Тајни Евхаристије. У томе нека вам помогне Онај
који је започео Своју овоземаљску службу проповедајући о
покајању и проливши Свету Крв за нас на страшном Крсту
на Голготи.
Запамтите да је живот кратак. Нека стекнемо врлину
и нека успомена на смрт промени наше биће онако како се
Богу допада, а онда Бог благослови наш живот и наша дела.
Нека вас Го спод и Бог наш Исус Христ затекну буд ним у
страшном дану, на Судњем дану, Њему слава и хвала у векове са Његовим Оцем и Духом Пресветим. Амин.
Превод са руског: Милан Јеротић

„Читајте Псалтир, Апостол, Јеванђеље-овде је
све. Ко ноћу чита две катизме Псалтира-као да је цео
Псалтир прочитао.
Наглас читати Псалтир је боље, у себи читати када
је неопходно. Узмите ноћу читати Псалтир-измолићете себе и те које знате и не знате до седмог колена. У
току дана читати Псалир такође је корисно. Као што
лишће на јесен опада са дрвећа, тако и грехови од човека
који чита Псалтир“.
Старац Јоаникије
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За потребе: венчања, крштења, опела, посете у болници,
освештање стана, аута, темеља куће, освештања у вашем
дому Славске и Васкршње воде као и других верских
потреба, обратите се своме свештенику.
Прота Драган Мићић, тел. 0660 8119661
Штампање овог броја Православца, помогли су:
Делић Љубиша
Породица Пантелић
Игњатовић Ненад
Врховац Раденко
Спасић Марко
Јанош Дарко
Стајковска Весрлка
Кесић Драгана
Савчић Милорад
Породица Радичић
Зекић Угљеша
Јаковљевић Радмила
Копун Душан
Милић Милена
Породица Николић
Костић Небојша
Травар Витомир и Гордана
Степановић Ђорђе
Милановић Борислав и Бранка
Теодоровић Божица
Лукић Невенка
Микић Сузана и Зоран

10€
10€
20€
20€
50€
100€
15€
5€
60€
10€
10€
5€
10€
5€
10€
20€
12€
20€
20€
5€
5€
10€

Микић Михаел и Марио
Милосављевић Тома
Величковић Тихомир
Поповић Ранка и Предраг
Пијуновић Адријан
Мачкић Машинка
Јаковљевић Мирјана и Адриана
Филиповић Милорад
Копуз Петар и Зора
Јаковљевић Раде
Породица Ђурановић
Породица Филиповић
Н.Н.
Породица Ђурић
Породица Вујић
Дп. Паулус Вал
Рожић Лазар
Видовић Драгиша
Породица Симић
Симић Марија и Драгана
Породица Видић
Видовић Перо и Бранка

10€
50€
20€
10€
5€
20€
10€
5€
5€
5€
15€
5€
20€
5€
20€
20€
10€
10€
10€
10€
10€
10€

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

ПОШТОВАНИ,
Ваш прилог од 100 € биће уписан на
страницу монографије.
Уз то, добићете један примерак
књиге бесплатно.
Serbish Orthodoxe Kirche Linz
IBAN: AT33 1500 0008 3100 1136
BIC: OBKLAT2L
Zweck: "Za stampanje monografije"

