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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

Недеља од 17/4. фебруара НЕДЕЉА О МИТАРУ И ФАРИСЕЈУ 
нед. 17/4. фебруар у 10ч Св, Литургија – Преподобни Исидор Пилусиот 

           Преподобни Николај Исповедник 
чет. 21/8. фебруар у 19ч   Акатист Пресветој Богородици 
суб. 23/10. фебруар у 19ч                  Вечерња Служба 

Недеља од 24/11. фебруара НЕДЕЉА О БЛУДНОМ СИНУ 
нед. 24/11. фебруар у 10ч        Св. Литургија – Св. Власије 

            Св. Новомученик Ђорђе Кратовац 
чет. 28/15. фебруар у 19ч                   Акатист Пресветој Богородици 
суб. 2. март/17. фебруар у 19ч                  Вечерња Служба (Задушнице) 

Недеља од 3. марта/18. фебруара НЕДЕЉА МЕСОПУСНА 
нед. 3. март/18. фебруар у 10ч        Св. Литургија – Св. Лав Римски 

            Св. Флавијан Цариградски 
            (Месне Покладе) 

чет. 7. март/22. фебруар у 19ч                   Акатист Пресветој Богородици 
суб. 9. март/24. фебруар у 19ч                  Вечерња Служба 

У ХРИСТУ ЉУБЉЕНИ ПАРОХИЈАНИ, 

Претходном недељом по Духовима-Педесетници завршен је богослужбени круг 
прослављања Недеља по Духовима, а ове  недеље - Недеље о Митару и фарисеју запо-
чињемо  нови богослужбени круг  назван Посни триод који ће трајати наредних 10 сед-
мица. Одељци из Св. Јеванђеља који се тих недеља читају на Св. Литургији одређују 
символику и карактер овим недељама. Ове године смо  кроз 33  недеље по Духовима 
прослављали Цркву Божију,  чији смо део, а  која је установљена на Духове. Зависно од 
датума Васкрса, који је покретан,  ових седмица може да буде  највише 37  и у  ту про-
славу се уносе прославе празника Цркве  као што су: прославе  апостола, рођења Св. 
Јована Крститеља, Преображења Господњег, Велике Госпојине, па све до прославе 
Рождества Христовог, Богојављења и Сретења Господњег. Овим, временски логично 
постављеним, прославама обележавамо догађаје спасења људи и света, али их истовре-
мено доживљавамо као надвременску радост и њихову надвременску реалност којом 
освећујемо ово наше пролазно време дато за спасење. Недељу по Духовима која је и 
последња у томе кругу  назвамо Недељом Закхејевом или недељом о жељи. То је недеља  
најаве Посног Триода који се састоји од 4 припремне  и 6 великопосне недеље у којима  
нас Црква упућује  на покајни сусрет са Господом. 

Пожелимо, као и Закхеј, да видимо Господа, онакви какви јесмо. Јаком жељом  
надвладавајмо природна ограничења,  а  ако нешто жарко желимо, урадићемо оно за 
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шта  иначе нисмо способни. Закхеја нам Црква приказује као символ покајања. Он про-
налази у себи дубоку и истинску жељу да види Господа и она га онако маленог, сићуш-
ног, грешног и ограниченог оснажује да пронађе у себи ту дубоку, Богом усађену снагу,  
да савлада ограничења раста и буде примећен. Та жеља скреће Христову пажњу, јер 
препознаје жеђ за Апсолутним Који је у нама, жеђ за Богом. 

У 37. недељу по Духовима, која нам је претходила, док се на литургији читала 
прича о Закхеју  (Лк. 19,1-11), Црква оглашава приближавање Великог поста, указује 
нам на пут који се отвара, пут ка Васкрсу, пут којим нас води циклус црквеног богослу-
жења назван Посни триод. Тај пут је школа покајања и враћања на „узак пут“ који води 
у Царство Божије, пут удубљавања у тајну личности Богочовека и спасоносног Његовог 
силаска у свет, пут на коме поново проналазимо оно што смо примили на крштењу, пут 
на коме побеђујемо све старо у нама и кроз радост Васкрса улазимо у ново-нови живот. 
Јеванђељска прича о Закхеју указује на тај пут искреним односом простог човека (Зак-
хеја) према Господу, Закхејевом жељом да види Господа и његовим покајањем. Подсе-
тимо се да Исус Христос, након крштења, започиње да проповеда, и увек проповед по-
чиње речима: „Покајте се, јер се приближи Царство Божије“.  

Шта је то покајање? То је, пре свега,  наше преумљење у схватању да се постојање 
заснива, не на биолошким законима створеног света, већ на вери, љубави и нади. Оно-
лико колико Бога желимо да упознамо и волимо, толико ћемо и друге људе и сву при-
роду упознати и заволети на прави начин. Покајање је, свакако, безвредно ако се у-
порно будемо враћали на пут земаљских страсти и жеља.  

Молимо се да наши животи иду Закхејевим путем, да оживимо нашу глад и жеђ 
за Богом од кога  стално одступамо заробљени светским бригама и нашом природом.  

ПРИПРЕМНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ВЕЛИКИ И ЧАСНИ ПОСТ 

1. НЕДЕЉА О МИТАРУ И ФАРИСЕЈУ када се чита из Јеванђеља по Луки 18, 
10-14, а иза које је разрешен пост целе седмице и тема је СМИРЕЊЕ. 

2. НЕДЕЉА О БЛУДНОМ СИНУ када се чита из Јеванђеља по Луки одломак 
15, 11-32, а тема је ПОВРАТАК ИЗ ИЗГНАНСТВА. 

У суботу након ове недеље  су Задушнице. 

3. НЕДЕЉА  МЕСОПУСНА када се чита из Јеванђеља по Матеју одломак 25, 
31-46, а тема је о страшном суду чија је тема ЉУБАВ. 

4. НЕДЕЉА  СИРОПУСНА када се чита из Јеванђеља по Матеју одломак 6,14-
21, чија је тема ПРАШТАЊЕ. 

Ове недеље су Беле покладе, а након Прашталне вечерње започиње Велики 
пост. 



Од Недеље о митару и фарисеју, па готово кроз цео Часни пост појемо Господу 
на недељном, васкрсном јутрењу,  које се у оквиру бденија служи у суботу навече: 
„Отвори ми двери покајања, јер дух се мој подиже ка твоме светоме храму, носећи 
телесни храм сав опогањен, као милостив очисти Твојом милосрдном милошћу“.  
Ове недеље започиње коришћење богослужбене књиге - Посни Триод или Трипеснец 
која је тако названа што се свакодневни канони (систем богослужбених песама) састоји 
углавном од три песме, за разлику од уобичајених канона од десет песама. Период ко-
ришћења Посног Триода завршава се вечерњом службом на коју се наставља св. Литур-
гија Велике Суботе, а током Васкршње ноћи прелази се на Цветни Триод који ће се 
користити наредних 8 седмица. 

НЕДЕЉА О МИТАРУ И ФАРИСЕЈУ             17/4. фебруар 
Глас 5.  На јутр. Јеванђ. васкр. 5. (Лк. 24,12-35).  

На Лит. Ап. 296. (2. Тим. 3,10-15); Јеванђ. Лк. зч. 89. (18,10-14) 
 

На јутрењу слушамо  5. васкрсно Јеванђеље по сведочењу апостола Луке (Лк. 24,12-35) 
у коме се описује долазак апостола Петра пред  гроб у који сахранише Распетог Исуса где 
затече само остављене  покрове, а тела не беше и то га збуни те оде од гроба.  А двојица уче-
ника који беху на путу за Емаус сретоше човека у  коме не познадоше Васкрслог Исуса те Му 
испричаше о чуду које се догоди у Јерусалиму да не нађоше тела Распетога а положеног у 
гроб. А Он им рече: „О безумни и спорог срца за вјеровање у све што говорише пророци. Није 
ли требало да Христос  то претрпи и да уђе у славу своју?“ Ни тада Га не препознаше, али 
када седе са њима за трпезу, узевши хлеб благослови га и преломи, отворише им се очи и 
познаше Га. Тако и ми кроз векове  препознајемо  Христа у Светој тајни Причешћа сједињу-
јући се са Њим.  

У одељку из Јеванђеља по Луки (Лк.18,18-14) срећемо слику фарисеја, побожног извр-
шитеља Закона (Стари Завет), задовољног собом јер испуњава сва правила које му Закон на-
лаже. Самоуверен и горд, он своју веру своди на спољашње форме и правила, а побожност 
мери свотом новца коју прилаже храму. Насупрот њему, митар тј. цариник, понизан пред Бо-
гом, иако грешан јер се бави занатом цариника, налази у себи смирење. То његово смирење 
оправдава га пред Богом. Ова прича је пример или образац понашања за нас који тражимо 
пут ка спасењу; да треба да стражимо и пазимо на себе да не би наша вера постала фарисејска 
гордост, него да тежимо смирености коју показује цариник. Сам Бог је смирен зато што је 
савршен. А ми, колико се приближавамо Богу и колико Га сусрећемо у Светој Тајни Цркве-
светој Литургији толико ћемо имати удела у смирењу Божијему.  

НЕДЕЉА О БЛУДНОМ СИНУ                  24/11. фебруар  
Глас 6.  На јутр. Јеванђ. васкр. 6. (Лк. 24,36-53). 

 На Лит. Ап. 135. (1. Кор. 6,12-20); Јеванђ. Лк. зч. 79. (15,11-32)  
 

Тема 6.  васкрсног јеванђеља које слушамо на јутрењу ове недеље је објава васкр-
сења Господа Исуса Христа према сведочењу апостола Луке. Ученици  који препознаше 
Христа на путу за Емаус, вратише се у Јерусалим и испричаше Једанаесторици како 
при ломљењу хлеба препознаше Васкрслог  Господа. Тада се међу њима појави сам 
Васкрсли Господ, показа им руке и ноге Своје, те затражи нешто за јело, и једе пред 
њима показујући да није дух већ Васкрсли телом. Обећавши им да ће послати Духа  Све-
тога на њих, и да ће бити са њима у све дане. вазнесе се из Витаније пред њима. 

На светој Литургији слушаћемо у поучном делу из 1. Посланице св. ап. Павла 
Коринћанима којом објашњава значај поста- однос према јелу и осталим страстима. 



Постимо иако су „јела за стомак“  и „стомак за јела“.  како бисмо предокушали Цар-
ство у коме ће „Бог и једно и друго укинути“. То се односи како на наше тело тако и на 
телесне страсти. Живимо вером да су тела наша „удови Христови“ јер је Црква Тело 
Христово. Свети Дух нас на свакој св. Литургији конституише у то Тело. 

ЗАДУШНИЦЕ                2. март/17. фебруар 

Уочи месопусне недеље (последњег дана када се једе месо) су Задушнице када 
нас Црква позив на молитвено сећање на оне који су уснули у нади на васкрсење и 
живот вечни. Молећи се за њих ми их сусрећемо у Христу, који је Љубав, и који зато 
што је Љубав, превазилази смрт. Љубећи Христа, љубимо све оне који су у њему; љубећи 
оне који су у њему, љубимо Христа. Ово је закон цркве и очигледан разлог молитве за 
мртве.  

У Христу нема разлике између живих и мртвих, јер су у њему сви живи, као што 
смо и ми живи уколико гајимо међусобну љубав од Христа нам даровану. Тако су и наши 
упокојени живи Христовом и нашом љубављу, видимо их живе нашом вером и надом у 
живот будућег века.  

НЕДЕЉА МЕСОПУСНА - Месне покладе            3. март/18. фебруар 
Глас 7.  Јев. Васкр. 7. (Јн. 20.1-10).  

На Лит. ап. 140. (1. Коринћ. 8,8-9,2) Јеванђ. Мт. зч. 106. (25,31-46). 
 

На јутрењу  слушамо о јављању Васкрслог Господа када покушава да утврди следбе-
нике. Прво се јави женама које донесоше миро на гроб  Распетога Учитеља да помажу, према 
тадашњем обичају, тело положеног у гроб. Марија Магдалена удостоји се да прва прими 
објаву Васкрсења Христовог. Она отрча ученицима Симону – Петру и Јовану речима: „Узеше 
Господа из гроба, и не знамо где Га положише.“ Отрчаше обојица до Гроба Господњег и 
нађоше само покрове положене. Ни они не схватише огромну тајну Васкрсења Господњег. 

На овонедељној св. Литургији слушамо  стихове из 1. Посланице Коринћанима ап.  
Павла који их опомиње о саблажњавању јелом. Мада „јело не поставља пред Господа“ треба 
да пазимо  шта једемо, јер неко јело може да саблазни нашега брата. Он дакле поставља 
нашег брата, једног од нас, у средиште хришћанског живота, упућује нас да у брату видимо 
онога „за којега Христос умрије“.  

По одељку из св. Јеванђеља по Матеју  који се чита на св. Литургији ова се недеља 
назива и Недеља о страшном суду. Слушамо о Другом Христовом доласку у слави, када  ће 
се показати ко је у ближњем своме видео онога „за којега Христос умрије“.  

У седмици која следи, један вид поста већ почиње: не једе се месо али је дозвољен 
бели мрс и у среду и петак, започиње се са читањем молитве Поста (Св. Јефрема Сирина) уз 
велике поклоне. 

 
МОЛИТВА СВ. ЈЕФРЕМА СИРИНА 

 
ГОСПОДЕ И ГОСПОДАРУ МОГ ЖИВОТА! 

НЕ ДАЈ МИ ДУХА ЛЕЊОСТИ, ТУГЕ, ПОЖУДЕ И ПРАЗНОСЛОВЉА! 

ДАРУЈ МИ, СЛУГИ ТВОМЕ, ДУХ ЧИСТОТЕ, СМИРЕНОСТИ, ТРПЉЕЊА И ЉУБАВИ! 

ДА, ГОСПОДЕ ЦАРЕ, ДАЈ МИ ДА УОЧИМ СВОЈА ПРЕГРЕШЕЊА И ДА НЕ ОСУђУЈЕМ 
БРАТА СВОГА, ЈЕР СИ ТИ БЛАГОСЛОВЕН У ВЕКОВЕ ВЕКОВА. АМИН! 


