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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

***ВЕЛИКИ – ЧАСНИ ПОСТ ЈЕ У ТОКУ  *** 
Недеља од 7. априла/25. марта НЕДЕЉА ЧЕТВРТА ПОСТА - СРЕДОПОСНА 

нед.  7. април/25. март у 10ч Св. Литургија – Благовести 
сре. 10. април/28. март у 19ч Прво бденије – Велики Канон Св. Андреја Критског 
чет.  11. април/29. март у 19ч   Друго бденије - Акатист Пресветој Богородици 
суб.  13. април/31. март у 19ч                  Вечерња Служба 

Недеља од 14./1. априла НЕДЕЉА ПЕТА ПОСТА – ГЛУВНА 
нед.  14/1. април у 10ч        Св. Литургија – Преп. Марија Египћанка 
чет. 18/5. април у 19ч                   Акатист Пресветој Богородици 
суб. 20/7. април у 10ч                  Св. Литургија – Лазарева субота 
суб. 20/7. април у 18ч                  Вечерња Служба – Врбица 

Недеља од 21/8. априла НЕДЕЉА ШЕСТА ПОСТА – ЦВЕТНА 
нед.  21/8. април у 10ч        Св. Архијерејска Литургија – Цвети 
сре. 24/11. април у 19ч                   Св. Тајна Јелеосвећења – Велика Среда 
чет. 25/12. април у 10ч                   Св. Литургија – Велики Четвртак 
чет. 25/12. април у 19ч                   Велико бденије – читање 12 Јеванђеља 
пет. 26/13. април у 10ч                   Часови – Велики Петак 
пет. 26/13. април у 19ч                   Вечерња Служба – Велики Петак 
суб. 27/14. април у 10ч                  Св. Литургија – Велика Субота 
суб. 27/14. април у 23ч                  Васкршње јутрење (пред поноћ) 

Драги парохијани, 

Оснажени Часним крстом ове четврте Недеље поста, која је названа Средопосна, јер је сре-
дина посних напора, крећемо у завршни део Великог поста. Попели смо се на „голготу“ наших 
напора одакле нам жртва Господња осветљава даљи пут поста са кога се већ назире зора Васкр-
сења. У овај недељни дан Црква чува спомен на св. Јована Лествичника и његове духовне подвиге. 

У седмици која следи, у очекивању зоре Васкрсења, служе се  два Велика бденија, названа у 
пракси наше Цркве као Прво и Друго бденије. На првом бденију у среду слушамо, још једном, али 
овај пут у целини, Велики Покајни Канон Светог Андреја Критског. Овога пута он нам звучи као 
сиже покајања и испуњења наших подвига. То је у исто време  и тест докле смо стигли на путу 
покајања. Друго бденије служи се у четвртак навече и на њему се чита Акатист Пресветој Богоро-
дици. У Великом посту понајвише и најпотпуније можемо да проценимо целокупни наш живот, 
силу и снагу нашег преображаја, меру праштања коју смо достигли, меру нелицемерне љубави, 
меру искрености нашег покајања и потребе за сједињењем са Господом.  

 

✟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 7. AПРИЛ 2019.    Број 4  Година I 

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



Велики пост наглашава Свету Тајну Причешћа као насушну храну која нас сједињује са Хри-
стом, чини нас учесницима Његовог живота, Његове смрти и Његовог Васкрсења. 

Пете недеље Великог поста, која је названа и Глувна, сећамо се и Свете Марије Египћанке 
као примера покајања и смирења. Пример подвига Марије Египћанке охрабрује нас и учвршћује у 
решености да издржимо до краја у нашем подвигу поста, како би угледали светлост Христова 
Васкрсења.  Надаље, придружујемо се Христу и Његовим ученицима на путу за Јерусалим, где ће 
бити предан у руке првосвештеницима и фарисејима, који ће Га шибати, ругати Му се и на смрт 
Га осудити. Али пре те предаје, Господ ће нас још једном укрепити васкрсавањем Лазара у Вита-
нији и осветлити таму нашег незнања и неповерења.  

Седмица која следи по овој недељи је завршна седмица Свете и Велике Четрдесетнице, која 
се окончава у петак уочи Лазареве суботе.  

Након прославе Уласка Христовог у Јерусалим, следи пост Велике, или Страсне, седмице 
који је како по службама, тако и по телесним и духовним напорима, најстрожији. Сви дани ове 
седмице називају се Великим.  

Ове године у четвртој недељи слави се празник Благовести Пресвете Богородице.  

НЕДЕЉА ЧЕТВРТА ПОСТА – СРЕДОПОСНА – БЛАГОВЕСТИ     7. април/25. март 
Глас 4, Јев. (Лк. 1,39-45). На Лит. ап. 314  (Јевр. 6,13-20) и 306. (Јевр. 2,11-18).  

Јев. Мк. зч.  40. (9,17-31) и  Лк. зч. 3. (1,24-38)  
 

Овога дана славимо, поред редовне недељне прославе Васкрсења Господњег и Благовести 
које прими Дјева Марија од архангела Гаврила о рођењу Сина Божјега. На Св. Литургији просве-
ћујемо се речима из Посланице св. Апостола Павла Јеврејима да. имајући наду као сидро душе, 
чувају је као моћну утеху, јер Христос оде као претеча, страдавши кушан као и сви, постаде подо-
бан браћи и остави им обећање Царства Будућег.  Хришћани се, дакле, издвајају из палога света 
живећи мудро, да би се издигли из пропадљивости света. 

Један од одељака који се чита је и онај о Исцелењу сина, према сведочењу јеванђелисте 
Марка. Отац завапи Христу,  јер је у сину његову „дух нијеми“  који га баца у разне опасности, а 
Христови ученици не могаше га излечити. Христова поука је да се вером и одрицањем од неверја 
својега могу излечити – спасти – сви  који су молитвом и постом очишћени.  Христос учвршћује 
ученике своје у вери, најављујући да му предстоји страдање; али кроз страдање, и Васкрсење. До 
васкрсења и блаженства стижу они који кротко, милостиво, чистим срцем и правде ради, поднесу 
прогоне и свакојаке срамоте, јер су со земљи и светлост свету. Ово нас уводи у други део поста, 
када се све више приближавамо Господу. 

БЛАГОВЕСТИ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ       7. април/25. март 

Када се Пресветој Дјеви наврши 11 година пребивања при јерусалимском храму, а 14 година 
од рођења, саопштише јој свештеници да по закону, не може више остати, него да треба да ступи 
у брак.  Пресвета тада рече да се посветила Богу и да жели остати девојком до смрти. Свештеници, 
према промислу Божјем, одлучише да је дају на чување старцу Јосифу од рода Давидова из Наза-
рета, а који беше и њен сродник. У дому Јосифову проводила је Дјева време у посту, молитви и 
читању Светог писма. Када се наврши време, јави се Дјеви Архангел Гаврило, речима: „Радуј се, 
Благодатна! Господ је с Тобом!“ и објави јој све о рођењу Спаситеља. Овом архангелском благо-
вешћу, и силаском Светога Духа на Дјеву, отпочиње спасење људи и обновљење твари. 

НЕДЕЉА  ПЕТА ПОСТА – ГЛУВНА      14/1. април    
Глас  5. Јев. Васк. 2 (Мк.. 16,1-8). На Лит. ап. 321. (Јевр. 9,11-14) и 208. (Гал. 3,23-29);  

Јеванђ.  Мк. зч. 47. (10,32-45) и  Лк. зч. 33. (7,36-50).  



У 5. недељу Великог поста Црква помиње преумљење и подвижништво св. Марије Егип-
ћанке, те се на литургији читају по два одељка из Посланица и Јеванђеља. Прва посланица нас 
поучава да  Христова жртва истински очишћује нашу савест од  мртвих дела, јер Он пострада ради 
нас као истински Првосвештеник. Друга посланица, упућена Галатима, каже да су сви они, који се 
„у Христа крстише, у Христа се обукоше“, једнаки и синови Божији, односно заједница Божија 
- Црква Божија - Тело Христово, а које се гаји и  одржава живим учествовањем верних у литурги-
јама. 

Из св. Јеванђеља слушамо Христове речи  ученицима, да Га чека страдање, смрт и Васкр-
сење, јер је Он, Син Божији, дошао да служи и пострада за васцели људски род. Из одељка Јеван-
ђеља по Луки говори се прича о жени грешници, али пуној љубави, попут Марије Египћанке, која 
сузама, мирисима и косом омиваше ноге Господње у покајању, са великом љубављу и вером, за 
разлику од фарисеја,  судитеља Господњих; и која се оправда за претходни грешан живот. 

ВАСКРСЕЊЕ ЛАЗАРЕВО - ЛАЗАРЕВА СУБОТА – ВРБИЦА 20/7. април 
На Литургији се чита  Посланица Јеврејима 12,28-13,8 и Јеванђ. по Јовану 11,1-45 

Овога дана Црква празнује Васкрсење Лазарево, које је описано у Јеванђељу по Јовану 11,1-
45. Лазарево васкрсење је потврда свеопштег васкрсења. Литургијском прославом овог догађаја 
представља се приближавање сусрета живота и смрти, а ми ћемо осетити и доживети тај сусрет. 
Молимо се да сви, попут Лазара Четвородневног, васкрсну из смртних грехова и појемо: „О, смрти, 
Христос те је већ у Лазару уништио! Аде, где је твоја победа?“ 

На јутрењу Цветне недеље, које се служи у ову суботу предвече, око храмова се крећу литије 
са децом и осталим који носе врбове или маслинове гране, као замену за палмине гране, свечано 
исповедајући, најављујући и објављујући улазак Христов у Свети град Јерусалим. 

НЕДЕЉА ШЕСТА ПОСТА – УЛАЗАК ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА  
У ЈЕРУСАЛИМ – ЦВЕТИ    21/8. април 

 На јутр. Јеванђ. Мт. 21,1-11; 15-17). На Лит. ап. 247. (Фил. 4,4-9); Јеванђ. Јн.  зч. 41.  (12,1-18) 

Шест дана пре Васкрса (Пасхе) Господ се са ученицима приближио Јерусалиму, сео на ма-
гаре и ушао у Јерусалим. Народ Га је дочекао као цара, простирући по путу хаљине своје и гранчице 
палми, кличући: „Осана, Сине Давидов! Благословен који долази у име Господње!“ У службама 
Црква слави Христа као Бога, Цара Победитеља и Спаситеља који седи на Херувимима, којег опе-
вају Серафими и чији је Престо Небо, помиње вољна страдања Његова, наше васкрсење чији је 
залог Лазарево васкрсење, пророчке Захаријине и Давидове речи, као и предстојећу Пасху. На 
јутрењу се не читају васкршња Јеванђеља јер се описује приближавање Христово Јерусалиму.  На 
литургији слушамо поруке да се свагда радујемо у Христу и будемо познати по благости и миру 
Божијем. Јеванђеље приказује боравак Христов у дому Васкрслог Лазара где му Марија, сестра  
Лазарева, помазује  ноге скупоценим миром, и поред  Јудиног противљења. 

ВЕЛИКА И СВЕТА – СТРАСНА СЕДМИЦА      22/9. април – 27/14. април 

Прва три дана Страсне Седмице (понедељак, уторак и среда) посвећени су споменима на 
догађаје из Спаситељевог живота пре Његовог ступања на Крсни Пут. У понедељак  Црква се на 
службама сећа целомудреног Јосифа, сина Јаковљевог и Рахиљиног (1. Књига Мојсијева 37-50) који 
је праобраз унижења и славе Сина Божијега и бесплодне смокве као символа јудејског народа који 
не прими истинског Месију – Христа. У уторак  чита се и јеванђељска прича о десет девојака од 
којих пет бејаху мудре и дочекаше спремне Небеског Женика, а пет лудих оставши без уља за све-
тиљке, односно, немајући милосрђа (доброте срца). Потврђује се да одсуство доброте срца, мило-
срђа доводи до гашења и многих других врлина у човеку потребних за сусрет са Оцем Небеским. У 
среду два догађаја доминирају у богослужењу, и то: покајање блудне жене која излива мирисе на 
ноге Господа Исуса Христа; и помисао злочестивог Јуде да изда Учитеља. 



Последња три дана посвећена су Јудином издајству (четвртак), Осуди, Распећу и Смрти на 
Крсту (петак) и  погребу, силаску у ад и првој вести о васкрсењу (субота). Дане ове седмице прово-
димо у храму, а типиком је предвиђено да се прочита цео Псалтир, пророчке  књиге Старог завета  
и сва четири Јеванђеља више пута. Службе ове седмице су честе, дугачке и саобразне догађајима 
којих се сећамо и одајемо им хвалу. 

ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК       25/12. април 

Овога дана помиње се догађај када је Христос пред Тајну Вечеру, као пример смирења и 
указивања да је дошао да служи ради обожења људи и света, опрао ноге апостолима. Службе овога 
дана посвећене су почетку страдања Исусових и мистичној радости Тајне Вечере Љубави. Туга и 
радост се смењују, света Литургија се служи сједињено са  вечерњом, јер представља Тајну Вечеру 
Господњу на којој је установљено Свето Причешће. Због те радости служи се у светлим одеждама, 
а пост се разрешава узимањем куване биљне хране са уљем и пијењем вина у трпези. 

ВЕЛИКИ ПЕТАК       26/13. април 

У спомен на дубоку жалост због великих, спасоносних страдања и смрти Господа Исуса Хри-
ста, Црква не служи овога дана литургију, изузев ако тога дана не падну Благовести. На јутрењу 
Великог Петка (служи се у четвртак увече) преставља се чин страдања Господњих, па је  централни 
елеменат службе читање дванаест одељака из св. Јеванђеља који сведоче о Спаситељевим страда-
њима до Крста Погребенију, према следећем распореду: Јован 13,31-18,1; Јован 18,1-28; Матеј 26,57-
75; Јован 18,28-19,16; Матеј 27,3-32; Марко 15,16-32; Матеј 27,33-54; Лука 23,32-49; Јован 19,25-37; 
Марко 15,43-47; Јован 19,38-42; Матеј 27,62-66. Између читања Јеванђеља поју се химне - антифони 
и сједални, којима се на поетичан начин парафразира јеванђељски текст.  После јутрења служе се 
Царски Часови: 

Први  час Осуда Христа од стране Кајафе и Његово предавање Пилату 

Трећи час Спомен о  мучењу које је Спаситељ претрпео у Пилатову Преторијуму (затвору) 

Шести час Распеће и Страдање Исуса Христа, искупљење Адамовог греха 

Девети час Смрт Спаситељева, чудесни догађаји који су пратили тај тренутак и пораз смрти 

ВЕЛИКА СУБОТА        27/14.  април. 

Јутрење се служи у петак увече после шестопсалмија и песама: КАДА СИ СИШАО К 
СМРТИ, ЖИВОТЕ БЕСМРТНИ... које се поју и на вечерњи Великог Петка, а изражавају основни 
смисао Велике Суботе; упокојење Христа телом у гробу и Његов победнички силазак (душом) у ад 
чиме се најављује зора Васкрса. Главни део овога јутрења су СТАТИЈЕ када се на сваки стих 118. 
Псалма (катизма 17) поју стихови о Христу. Св. Литургија се служи у продужетку вечерње (у нашој 
пракси преподне), на којој се читају  дуге ПАРИМИЈЕ, (изводи из књига Старог Завета), њих 14,  у 
којима се пророчки говори о Васкрсењу. Из Посланице апостола Павла чује се да је Васкрсење 
повезано са св. Тајном Крштења, и да оно и представља смрт за греховни живот, а  васкрсење за 
нови, безгрешни живот. Због новокрштених који су се за тај чин припремали током целог Великог 
поста, Трисвета песма се замењује појањем: ВИ КОЈИ СЕ У ХРИСТА КРСТИТЕ, У ХРИСТА СЕ О-
БУКОСТЕ! А уместо Алилуја пред читање Јеванђеља возглашава се: ВОСКРЕСИ БОЖЕ, СУДИ 
ЗЕМЉИ ЈЕР ЋЕШ ТИ НАСЛЕДИТИ У СВИМ НАРОДИМА! (Псалам 81). Свештеници замењују 
тамне одежде светлим као символом прве објаве Васкрсења. 


