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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

Недеља од 27/14. јануара          НЕДЕЉА 35. по ДУХОВИМА 

нед. 27/14. јануар у 9ч (у Илајну) Св, Литургија – Св. Сава, Први Архиепископ Српски 

чет. 31/18. јануар у 19ч   Акатист Пресветој Богородици 

суб. 2. фебруар/20. јануар у 19ч                 Вечерња Служба 

Недеља од 3. фебруара/21. јануара НЕДЕЉА 36. по ДУХОВИМА 

нед. 3. фебруар/21. јануар у 10ч        Св. Литургија – Преп. Максим Исповедник 

чет. 7. фебруар/25. јануар у 19ч                  Акатист Пресветој Богородици 

суб. 9. фебруар/27. јануар у 19ч                 Вечерња Служба 

Недеља од 10. фебруара/28. јануара НЕДЕЉА 37. по ДУХОВИМА 

нед. 10. фебруар/28. јануар у 10ч        Св. Литургија – Преп. Јефрем и Исак Сирин 

уто. 12. фебруар/30. јануар Св. Литургија – Света три јерарха 

чет. 14/1. фебруар у 19ч                   Акатист Пресветој Богородици 

пет. 15/2. фебруар у 10ч Св. Литургија – Сретење Господње 

суб. 16/3. фебруар у 19ч                  Вечерња Служба 

Поштовани  парохијани, 

ПОВОДОМ НАШЕ СВЕОПШТЕ СЛАВЕ, СПОМЕНА СВ. САВЕ СРПСКОГ, ПРВОГА АРХИ-
ЕПИСКОПА И ПРОСВЕТИТЕЉА УПУЋУЈЕМО ВАМ ЧЕСТИТКЕ, А НАРОЧИТО ПРОФЕСО-
РИМА, НАСТАВНИЦИМА, УЧИТЕЉИМА, СТУДЕНТИМА И ЂАЦИМА СВИХ НАШИХ ПРО-
СВЕТНИХ УСТАНОВА ОД УНИВЕРЗИТЕТА ДО ОСНОВНИХ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА, ПОЈУЋИ ЊЕГОВ ТРОПАР ПО УМИЛНОЈ МЕЛОДИЈИ 3. ГЛАСА: 

Пута који води у живот, био си наставник, архипастир и учитељ. Јер најпре дошавши, 
Светитељу Саво, отаџбину твоју си просветио, и породивши је Духом Светим, као маслинова 
дрвета у духовном рају засадио си свеосвећена чеда твоја. Зато те као сапрестолна Апосто-
лима и светитељима поштујући молимо: Моли Христа Бога, да нам дарује велику милост. 

По одјави - оданију Богојављења, светог Тројичиног празника, већ сутрадан учествујемо 
у литургијском спомену светога Саве српскога, Првог архиепископа свете архиепископије 
Жичке, чији је наследник наша помесна црква. О томе шта нам Свети Сава поклања, шта нам 
дарује својим архипастирским и испосничким животом, беседи бесмртни наш архимандрит Др. 
Јустин Поповић у "Житију светих". Авва Јустин (Поповић) каже о св. Сави: 

„ ...у чему је бесмртност Светога Саве? -У Христу Господу, свесавршеном Богочовеку. А 
то: у свесавршеном Богу и у свесавршеном Човеку. Свевредности Светога Саве, свесиле његове, 
свебесмртности његове, свевечности његове, нису ни од кога другог већ једино од чудесног и увек чудо-
творног Господа Христа, Јединог Истинитог Бога и Јединог Истинитог Човека у свим земаљским и не-
беским световима. Зато је Свети Сава бесмртно жив и бесмртно вечан. 

 

✟ПАРОХИЈСКИ ГЛАСНИК ХРАМА „СВЕТA ТРОЈИЦА “ 
HOLY TRINITY SERBIAN ORTHODOX CATHEDRAL, 1 NOEL ST, BRUNSWICK EAST VIC 3057

УРЕЂУЈЕ: ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР ПЕТАР ДАМЊАНОВИЋ  0467 613 165  protapetar@hotmail.com 

МЕЛБУРН, НЕДЕЉА 27. ЈАНУАР 2019.    Број 1  Година I 

ПРИМЕДБЕ, ПРЕДЛОГЕ И ПОТРЕБЕ ЗА ПАСТИРСКИМ САВЕТОМ МОЖЕТЕ ДОСТАВЉАТИ И ПИСМЕНО НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ. 



И у нама бесмртан, и ми њиме бесмртни; и у нама вечан, и ми њиме вечни. Он? Он је 
неусправљив у нама и око нас. И непомерљив са пута којим идемо. Бесмртан! Бесмртан! Бесмр-
тан! Не зато што смо од њега створили легенду него зато што он од нас ствара вредности равне 
легенди. Не зато што смо од њега направили идола, него зато што нам је дао Јединог Истинитог 
Бога - Господа Исуса Христа, и научио нас да најпре иштемо Царство Божије и Правде његове, 
са којим и за којим нам се даје све што је људском бићу потребно у свим световима и у  свим 
вечностима - све, све, све...“ 

НЕДЕЉА 35. ПО ДУХОВИМА      27/14. јануар 
Глас 2 . На јутр. Јеванђ. васкрсно 2. (Мк. 16,1-8). На Лит. ап. 280. (1. Тим. 1,12-17) и 318. (Јев. 7,26-

8,2);  Јеванђ. Јн. зч. 65. (20,19-31) и зч. 36. (10,9-16) 
 

На јутрењу којим се најављује васкрсно недељно празновање, слушамо делове 2-гог од 11 
Васкрсних Јеванђеља, који су одабрани из сва четири Јеванђеља да најједноставније славе и подсећају 
на догађаје Васкрсења Господњег. 2. Васкрсно Јеванђеље су стихови из Јеванђеља по Марку, глава 16, 
стихови од 1 до 8. Садржај ових стихова је долазак  жена мироносица у рани недељни дан да помажу 
мирисима тело Распетога Господа Исуса Христа, које ту бејаше положено касно у петак по распећу. 
Не нађоше Га, али им анђео Господњи, кога у облику младића затекоше у празном Гробу Господњем, 
благовести: ''Устаде није овде; ево мјеста где га положише. Него идите и кажите ученицима његовим и 
Петру да ће пред вама отићи у Галилеју'' (мисли се на место на врху Маслинске Горе близу места 
Вазнесења Господњег, јер апостоли још немаше великих сила да би могли да стигну на сусрет са 
Васкрслим Господом).  

На почетку литургије, у поучном делу, слушаћемо два одељка из Апостола: један у част праз-
ника Васкрсења Господњег, и један у част прослављања Светог Саве  који пада у ову недељу.  Из 1. 
Посланице Тимотеју чујемо речи св. апостола Павла: "И захваљујем  Христу Исусу Господу нашему 
који ми даде моћ, што ме за вјерна прими," што и нас опомиње - да смо и ми велики дар добили 
откривши где је истински наш пут, чему да тежимо и коме да поверујемо, шта нас води у Царство 
вечности: а то је блистави Христов пут вере у истину коју нам предаде. 

А у част св. Саве слушамо из Посланице Јеврејима: "Јер такав нам Првосвештеник требаше: 
свет, незлобив, чист, одвојен од грешника и виши од небеса" и видимо да сваки од наведених атрибута 
којима св. Павле описује Господа одсликава и нашега св. Саву потомка породице Немањића, оснивача 
наше Помесне-Српске Цркве. Свесни овог дара Господњег славимо Господа и кроз Његовог подвиж-
ника св. Саву.  

Слушамо и два одељка из св. Јеванђеља. У првом, примерено недељној прослави, Господ исце-
љује у Јерихону слепога просјака речима: "Прогледај! Вјера твоја спасла те је." У другом,  у славу и 
част Светога Саве, у зачалу 36.  чујемо речи из беседе Господа: "Ја сам врата: ако ко уђе кроза ме 
спашће се…" 

СВЕТИ САВА, ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ            27/14. јануар 

Свети Сава- Растко  син  великог жупана Стефана Немање рођен је 1175. године. Као младић 
од 17 година отишао је у руски  манастир Русик на Светој Гори па прешао у грчки манастир Ватопед 
где се са ретком ревношћу подвизавао. Заједно са оцем који се замонашио под именом Симеон по-
дигао је манастир Хиландар. Од византијског Патријарха издејствовао је аутокефалност Српске 
Цркве и постао први њен архиепископ. Уносио је мир међу балканске народе. Подигао је испосницу 
у Кареји (Света Гора). Написао је правила монашког живота под називом: Карејски типик,  Хилан-
дарски типик, Студенички типик, Житије Св. Симеона и Службу  Св. Симеону, Писмо студеничком 



игуману Спиридону, Упуство за држање Псалтира. Два пута је одлазио на поклоњење Гробу Господ-
њем и светињама Истока.  

На повратку са другог путовања свратио је у Трново у Бугарској где се разболео и представио 
у Господу 13. јануара 1235. године. Нетрулежне  мошти његове пренете су у Милешеву. а 1595. године 
спаљене на Врачару од стране Турака. 

НЕДЕЉА 36. ПО ДУХОВИМА    3. фебруар/21. јануар 
Глас 3. На јутр. Јеванђ. васк. 3. (Мк. 16,9-20).  

На Лит. ап. 182. (2. Кор. 6,11-7,1); Јеванђ. Мт. зч. 62. (15,21-28) 
 

3. Васкрсним Јеванђељем најављујемо овонедељну прославу Васкрсења Господњег. Св. 
апостол Марко сведочи о јављању Васкрслог Господа Марији Магдалени ученицима на путу у 
Емаус. Они Га препознаше тек за трпезом: „најпосле јави се и њима Једанаесторици када бејаху 
за трпезом.." и препознаше га у јединственом сусрету са Њим, у сједињењу на које их је позвао 
као што и нас кроз векове и сва времена позива на сједињење са Њим у трпези љубави. 

На св. Литургији слушамо 2. Посланицу апостола Павла Коринћанима, 6. поглавље. Св. 
Павле опомиње да нема заједнице између правде и неправде. Сарађујући са Господом „молимо 
вас да не примите узалуд благодат Божију'' и „него се у свему показујте као слуге Божије: у 
трпљењу многом, у невољама, у бједама, у тјескобама; У ранама, у тамницама, у бунама, у 
трудовима, у бдјењима, у постовима; У чистоти, у знању, у дуготрпљењу, у благости, у Духу 
Светоме, у љубави нелицемерној; У речи истине, у сили Божијој'. 

 Из Јеванђеља по Матеју 15,21-28 слушамо о вери жене Хананејке која, иако  припадница 
иноверног-многобожачког племена, препознаје у Исусу Божјег Помазаника и моли Га да 
излечи кћер њезину „коју много мучи ђаво''. Господ испитује снагу и искреност њене вере и не 
одговара на прве молбе, али Га жена упорно прати и показује дубоку и искрену веру очекујући 
од Њега и мрвице милости. Када би и ми толико дубоко и искрено веровали да и у мрвицама 
милости Његове налазимо утеху и наду, јер на крају те наде је велики и највећи дар Његов, 
налазили бисмо мир у сваком дану својем, на сваком кораку свом, у свакој молитви својој и 
много мање неспоразума, бола и патње би самима себи и другима наносили. 

НЕДЕЉА 37. ПО ДУХОВИМА      10. фебруар/28. јануар 
Глас 4 . На јутр. Јеванђ. Васкрсно  4. (Лк.. 24,1-12).  

На Лит. ап. 285. (1. Тим.. 4,9-15); Јеванђ. Лк. зч. 94.. (19,1-10). 
 

„А у први дан недјеље дођоше врло рано на гроб, и донесоше мирисе што приправише, а с 
њима и неке друге жене; Али нађоше камен одваљен од гроба'', слушамо на јутрењу из 4. васкр-
сног Јеванђеља.  И по ко зна који пут ови стихови буде у нама сећање на чудесан догађај Васкр-
сења Господњег, наду нашу и смисао нашег живота. Уплашене мироносице - попут нас недо-
вољно утврђених у Христовој истини и још увек заплашених паганским застрашивањем Богом 
који кажњава и вером типа „сме се“ и „ваља се“ - не схватају чудесан догађај спасења човечан-
ства, и оборивши лица земљи -  попут нас који гледамо само кроз земаљске визуре - чувши глас 
анђела:  „Што тражите живога међу мртвима“,  сетише се речи свога учитеља и наслутише 
да им се величанствена, надвременска благовест објави. 

На почетку литургије, у поучном делу, слушаћемо одељак из 1. Посланице Тимотеју  Св. 
ап. Павла, у коме упозорава оне који су добили благодатни дар полагањем руку старешина да 
га не занемарују, и да пазе на науку  своју и напредак свој, како би спасавали себе и оне који  
слушају.  



 Из светог Јеванђеља чита се прича о Закхеју који се труди да се приближи Спаситељу. 
Господ препознаје, као што и данас препознаје искрену веру код сваког од нас: у нашим 
поступцима према ближњима, нашем исповедању вере, нашим одрицањима од земаљских ко-
ристољубља. Преумљење Закхеја преставља образац наших тежњи и жеља да се отворимо и 
приближимо Господу искрено верујући у спасење кроз Господа Исуса Христа и Његову науку 
која обухвата васцели свет и сву васиону. Закхеј је символ покајања и искрене жеље за Богом. 

СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА-Василије Велики, Григорије Богослов и Јован Златоуст  
12. фебруар-30. јануар 

На  Лит. ап. 334. (Посланица Јеврејима 13,7-16): Јеванђеље по Матеју 5,14-19 

Крајем 11. века избила је  међу верницима расправа о заслугама ове тројице великих 
светитеља. Једни уздизаху Василија због чистиће, други Григорија због дубокоумног бого-
словља, а трећи Златоуста због слаткоречивости. Тако се поделише на Василијанце, Григори-
јанце и Јованите. Да би разрешили спор  ови светитељи се јавише, у сну, епископу рекавши  му 
да су у достојанству пред Богом једнаки, те да им установе заједнички празник. Тако је уста-
новљен овај празник, мада сва тројица имају и засебно празнике.  

На св. Литургији слушамо Посланицу св. ап. Павла Јеврејима из које се чита део у коме 
позивају верни да се сећају својих старешина који проповедају реч Божију и да се угледају на 
њихов живот. Не треба да дозволимо ни ми, као ни Јевреји када им је упућена ова Посланица, 
да нас заводе туђа учења, већ да утврђујемо наша срца благодаћу, а прави узор увек да нам 
буде Исус Христос.   

СВЕТИ МУЧЕНИК ТРИФУН                14/1. фебруар 

Рођен је у сиромашној породици, чувајући гуске у детињству, од најранијих дана на њему 
је била благодат Божија  те  је  постао познат по великом броју исцељења.  Дознавши  за његову 
славу позвао га је цар  Гордије у Рим да истера злог духа из његове кћери. За време цара Декија  
250. године је мучен и мачем посечен. Славе га виноградари, многи градови и домови. 

         СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ                15/2. фебруар 
На Лит. ап. 316. (Јевреј. 7,7-17); Јеванђ. по Луки 2,22-40 

 У 40. дан по порођају, донела је Богородица свог Божанског Сина у јерусалимски храм 
да Га, по јеврејском Закону, посвети Богу и себе очисти. (3. Књига Мојсијева 12,2-7; 2. Књига 
Мојсијева 13,2 Светог Писма Старог Завета). Господ је и овог пута хтео да испоштује Закон 
који је дао обећаном народу преко пророка  Мојсија. У храму их је примио првосвештеник 
Захарије, отац  Јована Претече и он стави Дјеву Марију на место не за жене, него за девојке. 

Тада се у храму појавише две необичне личности: старац Симеон и пророчица Ана који 
тада ту, у храму, прославише Христа-Младенца као обећаног Месију. Старац Симеон узе Хри-
ста на руке и рече: "Сад отпусти слугу Твога, Господе, јер видеше очи моје Спасење Твоје". Овај 
догађај фарисеји-свештеници дојавише цару Ироду који науми да убије Богомладенца. Но бо-
жанска породица, по наговору анђела, одмах напусти Јерусалим и упути се у Мисир (Египат).   

Догађај Сретења  Господњег  описан је у  Јеванђељу по Луки који слушамо на светој  
Литургији на овај празник. Попразништво празника је до 21/8. фебруара када се служи  Ода-
није Сретења. Дан по овом посвећен је св. Симеону и пророчици Ани.  


