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КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 23/10 АВГУСТ 2020. 

СВ. МУЧЕНИК ЛАВРЕНТИЈЕ 
ЈУТРЕЊЕ У 9Ч; ЛИТУРГИЈА У 10Ч 

НЕДЕЉА ЈЕДАНАЕСТА ПО ДУХОВИМА – Глас 2. 

Јутрење: Јев. васкрсно 11. Јн. 21, 15-25; 
Литургија: Ап. 141. (1Кор. 9,2-12); Јев. Мт. Зач. 77. (18,23-35) 

ЧЕТВРТАК, 27. АВГУСТ ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ у 18:00ч 

ПЕТАК, 28. АВГУСТ 
В Е Л И К А  Г О С П О Ј И Н А  
ЈУТРЕЊЕ у 9ч, ЛИТУРГИЈА у 10ч 

СУБОТА, 29. АВГУСТ ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ у 18ч 

НЕДЕЉА, 30. АВГУСТ СВ. МУЧЕНИК ПАТРОКЛО: ЈУТРЕЊЕ у 9ч, ЛИТУРГИЈА у 10ч 

БОГОСЛУЖЕЊА ЗАТВОРЕНА ЗА НАРОД 
(ПРЕНОС УЖИВО НА ЈУТЈУБУ) 

ЗБОГ ДРЖАВНОГ ПРОПИСА ДА ЦРКВЕ МОРА ДА БУДУ 
ЗАТВОРЕНЕ ЗА БОГОСЛУЖЕЊА 

УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

Господ који је на Синају заповедио петом заповешћу: 
поштуј оца свога и матер своју, показао је примером Сво-
јим, како треба поштовати родитељку своју. Висећи на 
крсту у мукама Он се сети Матере Своје и показујући на 
апостола Јована рече јој: жено, ето ти сина! Потом рече 
Јовану: ето ти матере! И тако збринувши Своју Мајку Он 
издахну. Јован имаше дом на 
Сиону у Јерусалиму, у који се 
настани и Богородица и оста 
да живи до краја својих дана 
на земљи. Својим молитвама, 
благим саветима, кротошћу 
и трпељивошћу она много 
помагаше апостолима Сина 
свога. У главноме све време 
до смрти провела је она у Је-
русалиму обилазећи често 
она места, која су је подсе-
ћала на велике догађаје и на 
велика дела Сина свога. На-
рочито је често походила 
Голготу, Витлејем и гору Јелеонску. Од њених дужих пу-
товања помиње се њена посета св. Игњатију Богоносцу у 
Антиохији, посета св. Лазару четвородневном, епископу 
Кипарском, посета Св. Гори коју је она благословила, и 
бављење у Ефесу са св. Јованом за време великог гоњења 
хришћана у Јерусалиму. У својој старости она се често 
молила Господу и Богу своме на Јелеонској гори, на месту 
Вазнесења Његова, да је што пре узме из овога света. Јед-
ном приликом јави јој се архангел Гаврил, и објави јој, да 
ће кроз три дана бити упокојена. И даде јој ангел Божји 

једну грану палмову, која ће се носити при њеном спро-
воду. С великом радошћу она се врати дома пожелевши у 
срцу, да још једанпут у овом животу види све апостоле 
Христове. Господ јој испуни ову жељу, и сви апостоли, но-
шени ангелима и облацима, наједанпут се сабраше у дом 
Јованов на Сиону. Са великом радошћу виде она свете а-
постоле, охрабри их, посаветова и утеши; по том мирно 
предаде дух свој Богу без икакве муке и болести телесне. 

Апостоли узеше ковчег с телом 
њеним, од кога излазаше аро-
матни мирис, и у пратњи мноштва 
хришћана пренеше у врт Гетси-
мански у гробницу св. Јоакима и 
Ане. Од злобних Јевреја закла-
њаше их облак по промислу 
Божјем. Неки свештеник јевреј-
ски, Атоније, дохвати рукама ков-
чег у намери да га претури, али у 
том часу ангел Божји одсече му 
обе руке. Тада он завапи апосто-
лима запомоћ, и би исцељен 
пошто изјави своју веру у Господа 
Исуса Христа. Апостол Тома беше 

изостао, опет по Божјем Промислу, да би се тако опет 
открила једна нова и преславна тајна о Светој Богоро-
дици. Трећег дана стиже и он, и пожели да целива тело 
Свете Пречисте. Но када апостоли отворише гроб, на-
ђоше само плаштаницу, а тела не беше у гробу. Тога ве-
чера она се јави апостолима, – мноштвом ангела окру-
жена, и рече им: „радујте се, ја ћу бити с вама навек.“ Не 
зна се тачно, колико стара беше Богородица у време успе-
нија свога, али преовлађује мишљење, да је била прешла 
60 година свога земног века. (Пролог)  

 

ПАРОХИЈСКИ ГЛАСНИК ХРАМА „СВЕТА ТРОЈИЦА“ 
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СЕБИЧНОСТ ПРИЗЕМЉУЈЕ 

Једна од мана коју успешно стекнемо још у раном 
детињству, и које се тешко ослободити, јесте себич-
ност. То је онај осећај да све треба мени да служи, да 
ја све треба да имам, да је нормално да ја то имам 
итд. „Недам своју лутку, не, то је моје, немој да ди-
раш моје лутке, ово су моја колица“, само су неке од 
препознатљивих изјава дечице, која имају проблем 
да брату или сестри дозволе да се играју са њиховим 
луткама, а да не говоримо о деци која им нису род-
бина. Кажу да је себичност својствена деци који не-
мају браћу и сестре, али није страна ни у случаје-
вима где има више деце у породици. Као што је слу-
чај и са многим другим стварима, које су важне за 
васпитање деце, а на које родитељи не обраћају 
пажњу, тако је и са овом маном. Разлог што се се-
бичности не посвећује довољна пажња треба тра-
жити у нашој не пажњи. Најчешће је та борба детета 
за своју играчку симпатична. То нам делује смешно 
и забавно па, има случајева где, родитељи потпо-
мажу деци да се код њих развија тај осећај. Наравно, 
ови то чине несвесно. Када се дечија борба за лутку 
пропрати смехом свих присутних, који још додају: 
„Не дај сине, не дај, родила га мајка“, дете излази из 
те битке као победник и таква борба му постаје ду-
ховна храна.  

Данашње јеванђељско штиво говори о себично-
сти одраслог човека, себичности која је озбиљна 
препрека на путу духовног узрастања. Наиме, 
Господ нам говори о два дужника. Један је своме 
господару дуговао десет хиљада таланата, и на ње-
гову молбу да му се опрости и дозволи додатно 
време за враћање тога новца, господар прашта, а тај 
исти дужник, није имао милости према своме дуж-
нику, који му је дуговао само 100 динара. У овом 
примеру себичност се показала у најгорем могућем 
облику. Ово је типичан пример неблагодарности, 
немилости према ближњем, а с друге стране, пример 
„господара“, који овде представља Бога, пример је 
савршене благодарности и милости. Човеку ништа 
није тешко када треба да моли за себе, да му неко 
коме дугује опрости и то је у реду. Нема ништа 
погрешно молити друге да нам опросте, али онда мо-
рамо да будемо спремни да праштамо другима, да и-
мамо обзира према њима, да се трудимо да опро-
стимо више него што се нама прашта. С друге 
стране, важно је да млади размишљају о васпитању 
своје деце, јер „младо се дрво савија“, како каже 
наша народна пословица. Оно што научимо нашу 
децу у најранијој младости остаје са њима целог жи-
вота. Оно може да повремено буде потиснуто из све-
сти, али остаје као део једног бића, као његова зна-
чајна карактеристика. Ово је случај са сваком врли-
ном, са сваким племенитим и добрим саветом који 
дете слуша од родитеља. Нама може да се чини да 

беба ништа не разуме, али добра и пажљива мајка 
разговара са својим новорођенчетом као да оно све 
разуме. То је исправан начин васпитања деце. Ево 
једног лепог примера који говори о томе. Максим 
Максимовић из села Доњег Забрђа испричао је једну 
интересантну причу. „Кажем ја комшији Јови да не 
улази много у моје имање са овом новом оградом, 
коју је наумио да постави. Видим, брате, прећераће. 
Он ми само одману руком и каже: гледај ти комшија 
Марко своја посла. Е, вала, то ми није сјело. Што јес, 
јес, намислим ја, ћутећи у себи, да му срушим ту 
ограду ноћу. Тако ти ја те ноћи кренем са алатом на 
рамену, да извршим моју замисао. Али, како ја идем, 
а оно ко глас моје мајке ме опомиње. Нема гласа, 
нико ништа не говори, али ја ко чујем. Јес, брате, го-
вори ми мајка да не грешим душу. Ма, мислим се, 
како ја да грешим душу а комшија крив. Али, мајчин 
глас не престаје да ме моли да се каним тога посла. 
Сетим се ја тада мога детињства и како је мајка увек 
опомињала да „не грешим душу“. Тако, ја послуша 
мајку и вратим се кући необављена посла. Комшија 
је направио ограду и после пола године ми се изви-
нуо, понудио да плати одштету, али ја не примих. Од 
тада смо били најбољи пријатељи. Е, хвала ти, мајко, 
кажем ја кад се гођ сетим тога догађаја“.  

Господ од нас тражи да не будемо себични одно-
сно да милости имамо према другима, Св. Јустин Ће-
лисјки, беседећи 1966. године на тему ове недеље, 
каже: „О, шта Господ тражи од мене и од тебе? Да 
будемо милостиви као Он, као Бог Небески! А како 
је то Бог милостив? Гле, Он лије милост Своју на 
све нас, на сав свет непрекидно; лије милост преко 
сунца, преко звезда, преко небеса, преко свих би-
љака и свега што постоји у овоме свету, преко 
свега видљивог и невидљивога. Он је показао неи-
змерну милост Своју, према нама, тиме што је 
Сина Свог Јединородног, Господа Христа, послао у 
овај свет, да нас Он смрћу и васкрсењем спасе од 
греха, од смрти, од ђавола и осигура нам Живот 
Вечни. Све је то милост Божија, сви ми живимо 
од те милости“.  

Господе, помози нам да се учимо на примеру 
Тебе, Господа и Спаситеља нашега. Амин. 

Прота Милорад Лончар 

 
„СВАКИ, БРАЋО, У ЧЕМУ ЈЕ ПРИЗВАН 

У ОНОМЕ НЕКА ОСТАНЕ ПРЕД                

БОГОМ“ (1 КОР.  7,24)  
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КРСНА СЛАВА 
Оно што српско Православље разликује од оста-

лог хришћанског света је крсна слава. Она је оно 
што је остало код Срба од покрштавања па све до да-
нас. Свака породица има своју крсну славу, свети-
теља кога празнује, а која се у породици преносила 
и наставља кроз генерације. Од оца је наслеђује син, 
а жена након удаје узима мужевљеву славу. Ради се 
о искључиво српском православном обичају слав-
љења породичног свеца. Обележава се сваке године. 

Ко живи по вољи Божијој тај се ни за шта не брине. 
Када му је нешто потребно, он моли Бога за то. Ако 
не добије шта тражи, остаје спокојан као да је и при-
мио. Душа која се предала вољи Божијој ничега се не 

боји, ни претњи, ни разбојника, ничега, и за све што је 
снађе говори: „Тако је Бог хтео.“ (Старац Тадеј) 

 

 

ШТА ДА УРАДИМ СА СОБОМ? 

Ако немате идеју о томе шта да урадите данас, 
због корона вируса или неког другог разлога, па вам 
се баш не да, покушајте да учините неко добро дело. 
Помозите некоме на неки начин, коме ће та помоћ 
нешто значити. Ово може да промени ваш живот. И, 
упамтите, наш живот се не мања на боље због вели-
ких ствари које нам се десе, већ, најчешће, због сит-
ница. (О. Ми.)   

 

МИСЛИ ЗА 23. АВГУСТ 

СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 

Глас вапијућег у пустињи: 
приправите пут 
Господњи, поравните у 
пустињи стазе Богу на-
шему (Иса. 40, 3).  

Кад цар хоће да посети 
неко место, он пушта 
напред веснике своје. Не-
обичном Цару приличи и 
необичан весник. Цару 
Христу весник у пустињи 
био је Мојсеј, у Јеруса-
лиму пророци, у Назарету 

архангел, у Витлејему источни мудраци, на Јордану 
Јован. Никад ниједан цар у роду човечјем није имао 
такве веснике. Свети Јован Крститељ био је исто 
тако необичан и особит као и други весници Хри-
стови. Он је био глас вапијућег у двострукој 
пустињи: у Јорданској и људској. Као што је Јордан-
ска пустиња била бесплодна и суха, тако је и 
пустиња љуског духа била бесплодна и суха. Јован 
није могао озеленити и оплодотворити људску 
пустињу, но он ју је крчио и орао, и тако приготов-
љавао земљу и уравњавао тле за великог Сејача, који 
долазећи носи Собом и семе и дажд – семе науке да 
посеје и дажд благодати свише да озелени и оплодо-
твори. Покајањем је Јован приготовљавао пут а крш-
тењем у води уравњавао стазе. И пут и стазе – то су 
душе људске. Покајањем су се душе људске приго-
товљавале да приме семе Христово, а крштењем у 
води – да то семе зарију дубоко у земљу срца свога. 
Охоли и ништи кад се наги погрузе у воду сви су у-
једначени, уравнати у ништавилу своме пред вели-
чанством преславнога Христа Спаситеља. Све долине 

нека се повисе, и све горе и брегови нека се слегну. Овде 
није реч о долинама и бреговима земаљским него о 
ништим људима и охолим људима. Као што су 
мртваци у гробљу пред очима живога човека сви јед-
наки, тако су и сви грешници, ништи и охоли, робови 
и господари, једнаки пред Богом живим.  

Такво чудесно виђење виде Исаија, син Амосов, 
пророк Бога живога, Бога јединог и истинитог.  

О Господе, Царе небески, коме се воинства небе-
ска клањају дан и ноћ, призри још једанпут на ниш-
тавило наше, и због понижења Твога и страдања 
Твога за нас спаси нас. Теби слава и хвала вавек. А-
мин.  

КО ЖИВИ ПО ВОЉИ БОЖИЈОЈ ТАЈ СЕ НИ ЗА 

ШТА НЕ БРИНЕ. КАДА МУ ЈЕ НЕШТО 

ПОТРЕБНО, ОН МОЛИ БОГА ЗА ТО. АКО НЕ 

ДОБИЈЕ ШТА ТРАЖИ, ОСТАЈЕ СПОКОЈАН КАО 

ДА ЈЕ И ПРИМИО. ДУША КОЈА СЕ ПРЕДАЛА 

ВОЉИ БОЖИЈОЈ НИЧЕГА СЕ НЕ БОЈИ, НИ 

ПРЕТЊИ, НИ РАЗБОЈНИКА, НИЧЕГА, И ЗА 

СВЕ ШТО ЈЕ СНАЂЕ ГОВОРИ: “ТАКО ЈЕ БОГ 

ХТЕО.“ (СТАРАЦ ТАДЕЈ) 
 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
ВЕСТИ:  

HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SR/#NEWS  
РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА: 

HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SR/#TIMETABLE  
КУПИТЕ СВЕЋЕ: 

HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SR/KIOSK  
ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ СЛУЖБИ: 

HTTPS://YOUTUBE.COM/C/СВТРОЈИЦАБРАНЗВИК  
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THE HOLY OBLATION  
The place where heaven and earth are united 

As a priest, I bear the awesome burden of offering 
the Holy Oblation before the Throne of God, on behalf 
of all the people whose names are submitted to the 
monastery, and who are Orthodox. I offer for my spir-
itual children, and even for the whole world. I com-
memorate my own beloved parents, Albert and 
Dolores, who both converted to the Orthodox Faith 
while in their mid-seventies, and who both lived many 
years in Orthodoxy before reposing in the Lord.I re-
member my best friend in college, Russell, who, like 
myself, converted from Lutheranism to Orthodoxy, 
and died at the age of 56, in the pastoral care of my 
friend Archpriest Nicholas Letten. I offer the Holy Ob-
lation for the people who regularly attend the Sunday 
and Holy Day Liturgies, here in our monastery’s tem-
ple. I offer, like all priests, the Holy Oblation for our 
nation, our civil authorities, and our armed forces. I of-
fer the Eucharistic sacrifice for our Holy Patriarch Ki-
rill, our Metropolitan Hilarion, for Archbishop Kyrill of 
San Francisco, and my Bishop Theodosy of Seattle. I 
offer the Oblation for all those who have no one to pray 
for them, and for those who have died, but are forgot-
ten. I offer the Holy Sacrifice for all the clergy of the 
Seattle area, and for my brother priests of the diocese. 
I offer the Holy Sacrifice for myself. 

As a priest, I am a Servant of the Altar, and when I 
stand before the holy table I am bound together with 
every priest who has ever served, and with everyone 
who has laid down his life for Christ, as a martyr. I am 
bound to every Christian who has ever lived. I am 
bound to Christ in His Eternal Kingdom wherein the 
Heavenly Banquet is eternally celebrated, eternally of-
fered, and am falling down, together with all the heav-
enly hosts, in worship of the Holy Trinity. 

The whole of the cosmos is united together in this 
heavenly offering, for it is the very source of Life itself. 
This offering is not simply a “symbol” or “memorial” of 
omething that took place in the past, but a place where 
we meet the Eternal God, for Christ said, “he who eats 
of My Body, and drinks of my Blood, has life”. Within 
this celebration we enter into the place where there is 
neither time, nor space, and we enter into the Heavenly 
Kingdom, where the Church Triumphant (in heaven) 
unites with the Church Militant (on earth). We enter 
into the Communion of Saints! I am a proponent of fre-
quent communion because we need the Eucharist. It 
sustains us, encourages us, fortifies us, heals us, trans-
forms us. The early Christians received whenever they 
gathered together, for they knew the communal partic-
ipation in the Eucharistic banquet was life giving. 

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

 
Do not think about or do anything without a spir-

itual purpose, whereby it is done for God. For If you 
travel without purpose, you shall labor in vain.  

(St. Mark Ascetic)  
In all of our deeds God looks at the intention, 

whether we do it for His sake, or for the sake of some 
other intention. 

(St. Maximus the Confessor, Chapters on Love, 2:36) 
Fasting, prayer, alms, and every other good Chris-

tian deed is good in itself, but the purpose of the Chris-
tian life consists not only in the fulfillment of one or 
another of them. The true purpose of our Christian life 
is the acquisition of the Holy Spirit of God. But fasting, 
prayer, alms and every good deed done for the sake of 
Christ is a means to the attainment of the Holy Spirit. 
Note that only good deeds done for the sake of Christ 
bear the fruit of the Holy Spirit. Everything else that is 
not done for the sake of Christ, even if it is good, does 
not bring us a reward in the life to come, not does it 
bring the grace of God in this life. This is why our Lord 
Jesus Christ said, "Whoever gathereth not with me 
scattereth" (Matt. 12:30).  

(St. Seraphim of Sarov, Conversation on the Goal 
of the Christian Life)                

 


