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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

Недеља од 10. марта/25. фебруара НЕДЕЉА СИРОПУСНА 
нед.  10. март/25. фебруар у 10ч Св, Литургија – Беле Покладе 
пон. 11. март/26. фебруар ПОЧЕТАК ВЕЛИКОГ - ЧАСНОГ ПОСТА 
чет.  14/1. март у 19ч   Акатист Пресветој Богородици 
суб.  16/3. март у 19ч                  Вечерња Служба – Теодорова Субота 

Недеља од 17./4. марта НЕДЕЉА ПРВА ПОСТА – ЧИСТА – ПРАВОСЛАВЉА 
нед.  17/4. март у 10ч        Св. Литургија – Преп. Герасим Јордански 
чет. 21/8. март у 19ч                   Акатист Пресветој Богородици 
суб. 23/10. март у 19ч                  Вечерња Служба 

Недеља од 24/11. марта НЕДЕЉА ДРУГА ПОСТА – ПАЧИСТА 
нед.  24/11. март у 10ч        Св. Литургија – Св. Софроније Јерусалимски 
чет. 28/15. март у 19ч                   Акатист Пресветој Богородици 
суб. 30/17. март у 19ч                  Вечерња Служба – Св. Алексије, Човек Божји 

Недеља од 31/18. марта НЕДЕЉА ТРЕЋА ПОСТА – КРСТОПОКЛОНА 
нед. 31/18. март у 10ч                  Св. Литургија – Св. Кирил Јерусалимски 

  
ПОШТОВАНИ  ПАРОХИЈАНИ, 

 ПОЗДРАВЉАМО ВАС НА ПОЧЕТКУ ВЕЛИКОГ ИЛИ ЧАСНОГ ПОСТА, СА ЖЕЉАМА ДА 
НАМ СВИМА ОВАЈ ПОСТ ДОНЕСЕ ПРЕУМЉЕЊЕ, СМИРЕЊЕ, УЗАЈАМНО И ПОМИРЕЊЕ СА 
БОГОМ, ОСЛОБАЂАЊЕ ОД РОБОВАЊА ГРЕХУ И ДА БУДЕ ЈОШ ЈЕДАН КОРАК КА ЛИЧНОМ 
ПРЕОБРАЖАЈУ И ВАСКРСЕЊУ. ПРИБЛИЖИМО СЕ ЈЕДНИ ДРУГИМА, ПРИБЛИЖИМО СЕ 
БОГУ, ЈЕР ЈЕДНО БЕЗ ДРУГОГА НЕ ИДЕ. ОТКРИВАЈМО СВЕТИЊУ ЖИВОТА КОЈОМ НАС ЈЕ 
БОГ ОБДАРИО И ПРИНЕСИМО МУ ДАРОВЕ ДУХОВНОГ УЗРАСТАЊА И ПРАШТАЊА. 

 Велики пост почиње Прашталним вечерњим, у недељу увече, на коме се свечано објављује 
његов почетак. Светле одежде свештеника се одлажу, светла се гасе, чита се молитва Великог 
поста - Покајна молитва светог Јефрема Сиријца, коју прате велики поклони; верни се испове-
дају, моле једни друге за опроштај и крећу пустињом Великог поста, радосно очекујући долазак 
зоре Васкрса. 

Велики пост траје шест седмица (до петка шесте седмице), после чега је прослава Лазареве 
суботе и празник Цвети - Улазак Исуса Христа у Јерусалим, а од понедељка се наставља постом 
Страсне или Велике седмице. Треба га схватити врло озбиљно као духовни изазов који тражи 
непрестани подвиг напредовања у вери, размишљање о јеванђељским истинама уз помоћ духовне 
литературе, а  којима додајемо молитве и телесни пост. Треба се потрудити посебно да се: придр-
жавамо посног стила живота;  уздржавамо од одређене врсте и количине хране; чешће учеству-
јемо у богослужењима; исповедамо и праштамо. 

 

✟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 10. MАРТ 2019.    Број 3  Година I 

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



Уколико можемо, не пропустимо: Велика Повечерја прва четири дана Чисте седмице, која 
претходи Првој Недељи Великог поста, кад се у деловима чита Покајни канон светог Андреја 
Критског, Литургије Пређеосвећених дарова средом и петком кроз читав Велики пост; литургије 
суботом по обрасцу светог Јована Златоустог и светог Василија Великог недељом; јутрење у 
четвртак Пете седмице када се чита цео текст Канона светог Андреја Критског; јутрење у суботу 
Пете седмице кад се чита Акатист Пресветој Богородици. 

Свака великопосна недеља је добила током историјског развоја Цркве и посебну тему:  

Прве недеље Црква слави „Недељу Православља“ подсећајући се победе над иконобор-
ством и на поново увођење прослављања  икона у Цариграду 843. г.  

Друге недеље Великог поста прославља светог Григорија Паламу, а потврда његовог учења 
од стране Цркве у 14. веку проглашена је другом победом Православља. 

 Трећа недеља посвећена је поклоњењу Часном Крсту. Препоручујемо да детаљније про-
читате из књиге Александра Шмемана: Велики пост.  

НЕДЕЉА СИРОПУСНА - Беле покладе          10. март/25. фебруар 
Глас 8.  На јутр. Јеванђ. васк. 8. (Јн. 20,11-18)  

На Лит. Ап. 112. (Рим. 13,11-14,4); Јеванђ. Мт. зч. 17. (6,14-21)  
 

„Жено, што плачеш?“ речи су двојице анђела упућене, над празним Христовим Гробом, 
женама мироносицама. „Зато што узеше Господа мојега…“  Обазревши се Марија угледа Васкр-
слог Господа мислећи да је градинар. Обративши јој се, Васкрсли рече да Га се не дотиче, јер још 
није узишао Оцу Својему и да јави ученицима о овом сусрету. 

На Божанственој литургији слушамо из Посланице Римљанима светог апостола Павла у-
позорење: пошто се приближава час да устанемо, треба појачати напоре да одбацимо „дјела 
таме“ и „да ходимо поштено као по дану: не у пировању и пијанству, не у разврату и бестид-
ности, не у свађи и зависти“, него да се „обучемо у Господа Исуса Христа“.  

Одељак из Светог Јеванђеља по Матеју говори о посту и праштању људима-ближњима „са-
грешења њихова“, да би Отац наш Небески опростио нама сагрешења наша. 

Духовно припремљени идемо овога  недељног дана на Вечерње Праштања, јединствену 
службу на којој се открива сва тананост и лепота Великог Поста. Великом стихиром на „Господи 
возвах…“  Црква нас позива : „Почнимо радосно време поста припремивши се за духовне под-
виге. Очистимо душу, очистимо тело. Уздржавајмо се како од хране, тако и од свих стра-
сти, наслађујући се врлинама духа да би се, усавршавајући се у њима са љубављу, сви удосто-
јили да у духовној радости видимо најчасније страдање Христа Бога и Свето Васкрсење.“ 

После входа и свечаног појања вечерње химне („Светлости тиха, свете славе…“) свеш-
тенослужитељ објављује вечерњи Прокимен (увек означава прелазак у нови дан). Овога пута Про-
кимен најављује или објављује почетак Великог Поста: „Не окрени лица својега од мене Господе, 
ојађен сам ...“ Тај текст се пет пута поје мелодијом која изражава молитвени крик Господу, 
безнађе и наду, таму и светлост и преставља моменат почетка Великог Поста. После овога одлажу 
се светле одежде, које ће се током Поста облачити само суботом и недељом и замењују се тамним, 
а вечерње се наставља и окончава молитвом светог Јефрема Сирина и великим поклонима. На 
крају се заједница поздравља са својим свештеницима и међусобно, тражећи опроштај. Неоп-
ходно је да сви нелицемерно једни другима опростимо, искрено до краја, без гнева или раздраже-
ности на ближњега. 



У среду и петак се већ служе свете Литургије Пређеосвећених дарова, причасних дарова 
који су сачувани са недељне свете Литургије. После пет тамних дана жалости и покајања долази 
субота као светли литургијски дан, када се служи Литургија по обрасцу светог Јована Златоустог.  

ТЕОДОРОВА СУБОТА                          16/3. марта 

Црква у суботу прве седмице Великог поста слави догађај када је одступник од Христа, цар 
Јулијан, замислио да се храна која се износи на тржиште попрска крвљу идолских жртава и тако 
оскрнави хришћанима пост. СветиТеодор звани Тирон, што значи регрут, у сну се јави надлеж-
ном епископу Евдоксију и наложи му да сабере заједницу Христову пред почетак Великог поста 
и поучи их да једу само кувано жито уместо хране са пијаца. По том упуству, једући само жито из 
својих залиха, хришћани не оскрнавише пост. Од тада се на Теодорову суботу у храмовима после 
литургије дели освећено жито саборницима литургијске заједнице. 

НЕДЕЉА ПРВА ПОСТА-ЧИСТА-НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА        17/4. марта 
Глас 1. На јутрењу Јев. васкр. 9. (Јн. 20,19-31).  

На Лит. ап. 329. (Јевр. 11,24-26, 32- 12,2) Јеванђ. Јн. зч. 5 (1,43-51)  
 

На јутрењу објављује се Васкрсење Христово читањем из Јеванђеља по опису светог Јована 
који сведочи појаву Васкрслог Господа пред ученицима, прошавши кроз затворена врата и обра-
ћајући им се речима „Мир вам“, показајући им руке и ребра своја и шаљући их у свет да пропо-
ведају. А Тома, који није био присутан, не поверова им.  

Слушајући делове Посланице Јеврејима апостола Павла на Светој Литургији удружујемо 
се у заједницу исте вере са свим праведницима до данас, а на чијем челу је Сам Господ Исус Хри-
стос, који радост живота замени Својим Крсним Страдањем за спасење Његове заједнице. Сви 
они нам дарују снагу да „одбацимо свако бреме и гријех који  нас лако заводи…“, и да са стрп-
љењем хитамо у подвиг спасења себе и ближњих који нам предстоји. 

Из Светог Јеванђеља по Јовану, Христос нам поручује да, попут Њега кад је позивао у 
заједницу Филипа, Андреја, Натанаила и друге, позивамо браћу и стварамо заједницу која спа-
сава, а која тражи, и гледа, и слуша Спаситеља, Исуса Христа и Његове свеспасавајуће речи пре-
нете кроз света Јеванђеља.  

НЕДЕЉА ДРУГА ПОСТА – Пачиста             24/11. март 
Глас 2.  Јев. Васкр. 10. (Јн. 21,1-14) 

 На  Лит. Ап. 304. (Јевр. 1,10-2,3) и 318. (Јевр. 7,26-8,2);  
Јеванђ. Мк. зч. 7. (2,1-12) и Јн. зч. 36 (10,9-16) 

 

Уз редовну недељну прославу Васкрсења Христовог, тема ове 2. Недеље Поста је прослава 
успомене на светог Григорија Паламу. Осуда његових непријатеља и потврда његовог учења од 
стране Цркве у 14. веку била је проглашена другом победом Православља, те се стога и годишњи 
спомен те победе слави Друге Недеље Поста. Свети Григорије Палама говори о вредности, поста, 
бдења и молитве: „Уздржање мора пратити пост. Зашто? Зато што засићеност, чак и скром-
ном храном, спречава очишћујући плач, душевни бол по Богу и умилење, који изазивају одлучно 
покајање на спасење, и зато што се без скрушеног срца не може достићи истинско покајање.“  

На бденију  слушамо 2. Васкрсно јеванђеље, одељак из Јеванђеља по Јовану о сусрету Васкр-
слог Христа са ученицима на Генисаретском језеру. У овом трећем јављању Он обједова са њима. 

На Литургији слушамо по два одељка из Апостола и Јеванђеља у част прославе Друге недеље 
поста и успомене на светог Григорија Паламу. 



У Посланици Јеврејима свети апостол Павле говори својим сународницима о Христу као 
Сину Божјем који је, примивши људско тело, осветио га и вазнео на небо, те сео са десне стране 
Очеве славе. Из исте Посланице слушамо и одељак о томе да је Христос Првосвештеник Новог 
Завета. 

Из Светог Јеванђеља по Марку  слушамо и одељак о излечењу одузетог у Капернауму. Ви-
девши веру његових пратилаца и поред критика учених књижевника Господ му рече „опраштају 
Ти се греси, устани и ходи“. А из Јеванђеља по Јовану чита се зачало 36. о добром пастиру и њего-
вим следбеницима које чува, брани и живот свој за њих полаже. 

 

НЕДЕЉА  ТРЕЋА ПОСТА - КРСТОПОКЛОНА        31/18. март 
Глас  3. Јев. Васк. 11. (Јн. 21,15-25) 

На Лит. ап. 311. (Јевр. 4,14-5,6); Јев. Мк. зч. 37. (8,34-9,1)  
 

Из 3. Васкрсног Јеванђеља на јутрењу ове 3. недеље Часног Поста - Крстопоклоне, слушамо 
о јављању Васкрслог Господа ученицима, по сведочењу апостола Јована, када за време обеда Хри-
стос трократно пита Симона (касније Петра) да ли Га воли; и добивши трократно потврдни одго-
вор, враћа га у апостолство, које је изгубио трократним одрицањем од Господа приликом Његовог 
Распећа. Поука ових редова је да искрено покајање доводи до праштања и спасења. 

Из Посланице Јеврејима слушамо да апостол Павле описује личност Господа Исуса Христа 
као Правосвештеника који састрадава немоћима нашима, који у свему би кушан као и ми, мада без 
греха, а није попут оних првосвештеника који идолима жртве приносе, те  поручује својим суна-
родницима и кроз векове нама да: „Имајући, дакле, Првосвештеника великога, који је прошао 
небеса, Исуса Сина Божијега, треба да се држимо чврсто вјере коју исповедамо.“ 

Тема  или нагласак  ове недеље је КРСТ,  те се у читању из Јеванђеља на  литургији говори 
(Јев. по Марку) о самоодрицању и ношењу крста свога. Господ нас позива да нам лагодан земаљски 
живот не буде сав смисао, јер такав живот се лако губи и враћа у ништавило, већ да овоземаљски 
живот очувамо у вери, нади и љубави и да га сачувамо за вечно Царство Божије. Бог нас упућује да 
наш, нама примерен крст стрпљиво носимо у сенци Крста Господњег  и Васкрсења Његовог, како 
бисмо и сами васкрсли у Господу. 

Ове 3. Недеље, након три седмице посног стила живота, ради укрепљења износи се на сре-
дину храмова КРСТ да му се клањамо целе седмице, све до суботе. Тиме нас Црква бодри, утврђује 
нашу веру и нашу наду да преко Крста долазимо до Васкрсења. Запитајмо се: Носимо ли наш крст 
достојно хришћанина? И то је такође смисао нашег посног живота. Целе седмице појемо: 

 

 

Т Р О П А Р 

 

КРСТУ ТВОЈЕМУ ПОКЛАЊАМО СЕ ВЛАДИКО, 

И СВЕТО ВАСКРСЕЊЕ ТВОЈЕ СЛАВИМО! 

Кресту Твојему поклањајемсја Владико, 

и Свјатоје Воскресеније Твоје славим! 


