
  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 1. НОВEMБАР/19.  ОКТОБАР 2020. 
ПР. ЈОИЛ, ПРОХОР ПЧИЊСКИ И ЈОВАН РИЛСКИ 

ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА у 10ч 

НЕДЕЉА ДВАДЕСЕТ ПРВА ПО ДУХОВИМА - Глас 4. 

Јутрење: Јев. васкрсно 10. Јн. 21, 1-14;                             
Лит:  Апостол - Гал. 2, 16-20; Јеванђеље:  Лк. 8, 5-15  

ЧЕТВРТАК, 5. НОВЕМБАР АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 18ч 

СУБОТА, 7. НОВЕМБАР МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ ЛИТУРГИЈА У 10ч  
ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 18ч 

НЕДЕЉА, 8. НОВЕМБАР 
СВ. ВЕЛ. МУЧ. ДИМИТРИЈЕ - МИТРОВДАН ЈУТРЕЊЕ y 9ч, ЛИТУРГИЈА у 10ч 

ДРЖАВНИМ ПРОПИСОМ БОГОСЛУЖЕЊА СУ ДОЗВОЉЕНА СА 10 ОСОБА, УКЉУЧУЈУЋИ СВЕШТЕНИКА 

СВETИ ВЕЛИКОМУЧ. 
ДИМИТРИЈЕ 

вај славни и чудотворни 
светитељ роди се у граду 
Солуну од ро-

дитеља благородних и 
благочестивих. Измо-
љен од Бога од без-
детних родитеља Ди-
митрије беше јединац 
син њихов, због чега 
би с великом пажњом 
однегован и васпи-
тан. Његов отац беше 
војвода Солунски; па 
кад му отац умре, цар 
постави Димитрија за 
војводу на место оца. 

Поставивши га за војводу хри-
стоборни цар Максимијан наро-
чито му препоручи да гони и 
истребљује хришћане у Солуну. Но 
Димитрије не само не послуша 
цара него, напротив, јавно испове-
даше и проповедаше Христа 
Господа у граду Солуну. Чувши то 
цар веома се огорчи на Димитрија, 
па када се једном враћаше из рата 
против Сармата, цар Максимијан 
сврати у Солун нарочито, да ствар 

испита. Призва, дакле, цар Дими-
трија војводу и испитиваше га о 
вери. Димитрије јавно пред царем 
призна да је хришћанин, и уз то 
још изобличи царево идолопо-
клонство. Разјарени цар баци Ди-

митрија у тамницу.  

Знајући шта га чека 
Димитрије уручи све 
своје имање своме вер-
номе послушнику Лупу, 
да разда сиротињи, и оде 
у тамницу весео, што му 
предстојаше страдање за 
Христа Господа. У там-
ници му се јави ангел 
божји и рече му: „мир ти, 
страдалче Христов, му-
жај се и крепи се!“ После 
неколико дана посла цар 

војнике у тамницу да убију Дими-
трија. Војници нађоше светитеља 
Божјег на молитви, и избодоше га 
копљем. Тело његово узеше 
хришћани потајно и сахранише 
чесно. Из тела страдалца Христова 
потече целебно миро, којим се 
многи болесници излечише. 
Ускоро над моштима би подигнута 
мала црква. Неки велмож Илирски 
Леонтије бејаше болестан од неиз-
лечиве болести. Он притече 

моштима св. Димитрија с моли-
твом, и би потпуно исцељен. Из 
благодарности подиже Леонтије 
много већу цркву на место старе. 
Светитељ му се јави у два маха.  

Када цар Јустинијан хтеде пре-
нети мошти светитељеве из Со-
луна у Цариград, искочише пла-
мене искре од гроба и чу се глас: 
„станите, и не дирајте!“ И тако 
мошти св. Димитрија осташе зау-
век у Солуну. Као заштитник Со-
луна св. Димитрије много се пута 
јављао и много пута спасао Солун 
од велике беде. Чудесима његовим 
броја нема. Св. Димитрија сма-
трају Руси покровитељем Сибира, 
који је освојен и Русији присвојен 
26. октобра 1581. (Пролог)   
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МИСЛИ ЗА 1. НОВЕМБАР 

ветима 
назива а-

постол 
хришћане у Е-
фесу. Не на-
зива он светим 
једног или дво-
јицу од њих 
или један део 
њих него све. 
Није ли то дивно чудо Божје, да 
људи не у пустињи него у граду, и 
то у једном идолском и покваре-
ном граду, буду свети? И да буду 
свети људи жењени, који децу 
рађају, који тргују и послују! Такви 
су ваистину били први хришћани. 
Њихова преданост и верност и 
ревност у вери, као и светост и 
чистота живота, потпуно је оправ-
дала назвање светима. Ако су у 
последња времена свети постали 
изузетак, у она прва времена 
несвети су били изузетак. Свети су 
били правило. Уосталом, не треба 
се чудити што апостол назива све 
крштене душе у Ефесу светима 
још и због тога, што он има један 
још узвишенији назив за све 
хришћане, наиме синови, синови 
Божји /Гал. 4, 6/. Право да се тако 
називамо дао нам је и сам Христос 
Господ, када нас је научио, да 
ословљавамо Бога: Оче наш! 

О браћо моја, не говоримо ли ми 
Богу сваки дан: свјати Боже? Не 
називамо ли ангеле светим? Не на-
зивамо ли Мајку Божју светом? И 
пророке и апостоле, и мученике, и 
праведнике? Ко се дакле, може у-
селити у царство свето осим све-
тих? Ако имамо наду на спасење, и-
мамо наду и на светост. 

О Боже Свети, који у светињи 
живиш и међу светима почиваш, и 
свете к Себи призиваш и милујеш, 
помози и нама да се осветимо, – у 
речима  и у мислима и у делима. На 
славу Твоју и на спасење наше. 
Теби слава и хвала вавек. Амин. 

 Св.  Владика Николај   

UNCREATED ENERGIES 

Our Orthodox patristic tradition 
holds that it is through God’s own 
uncreated energies that we are able 
to participate in His own being, light, 
and glory. We can not know God 
through our own faculties, for God is 
beyond human comprehension. The 
rational mind alone can not know 
God, for God is to be experienced in 
the heart, and apart from Christ 
there can be no true knowledge of 
God.  

Our created reason can never un-
derstand the uncreated things of 
God, for to know God we must trans-
cend ourselves, and ev erything of 
this created world. The enjoyment 
of divine realities comes only 
through direct vision, and this must 
take place in the heart. 

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

THE PURPOSE OF LIFE 

The chief end of our life is to live 
in communion with God. To this end 
the Son of God became incarnate, in 
order to return us to this divine 
communion, which was lost by the 
fall into sin. Through Jesus Christ, 
the Son of God, we enter into com-
munion with the Father and thus at-
tain our purpose. 

(St .  Theophan the Recluse,  
Letters  to  various people ,  24) 

Every Christian should find for 
himself the imperative and incentive 
to become holy. If you live without 
struggle and without hope of 

becoming holy, then you are Chris-
tians only in name and not in es-
sence. But without holiness, no one 
shall see the Lord, that is to say they 
will not attain eternal blessedness. It 
is a trustworthy saying that Jesus 
Christ came into the world to save 
sinners (I  Tim.  1 :15) . But we de-
ceive ourselves if we think that we 
are saved while remaining sinners. 
Christ saves those sinners by giving 
them the means to become saints. 

(St .  Philaret of  Moscow, 
Sermon of September 23,  1847)  

The acquisition of of holiness is 
not the exclusive business of monks, 
as certain people think. People with 
families are also called to holiness, 
as are those in all kinds of profes-
sions, who live in the world, since 
the commandment about perfection 
and holiness is given not only to 
monks, but to all people. 

(Hieromartyr Onuphry  
Gagaluk)  

Just as people do not enter a war 
in order to enjoy war, but in order to 
be saved from war, so we do not en-
ter this world in order to enjoy this 
world, but in order to be saved from 
it. People go to war for the sake of 
something greater than war. So we 
also enter this temporal life for the 
sake of something greater: for eter-
nal life. And as soldiers think with 
joy about returning home, so also 
Christians constantly remember the 
end of their lives and their return to 
their heavenly fatherland. 

(St .  Nicholas of Serbia,  
Thoughts on Good and Evi l)  

 

What is knowledge? – The feeling 
of eternal life.  And what is eternal 
life? – Feeling everything in God. 
For love comes from meeting him. 
Knowledge united to God fulfils 
every desire. And for the heart that 
receives it, it is altogether sweetness 
overflowing on to the earth. For 
there is nothing like the sweetness of 
God. 

(Isaac of Nineveh,  Ascetic 
Treatises)  

  

СВЕТИМА КОЈИ СУ У ЕФЕСУ 
(ЕФЕСЦИМА 1,1) 

С
MAN’S PARTICIPATION IN THE 

 UNCREATED ENERGIES OF GOD 
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ОПРАВДАЊЕ ВЕРОМ А НЕ ДЕЛИМА 

ојсијев закон је најбоље 
што је свет имао до дола-
ска Христовог. То је закон 

који је за то време уређивао односе 
у изабраном народу на начин на 
који је то Бог одлучио, када је на 
Синају предао Мојсију две камене 
таблице. И, од Јевреја се није оче-
кивало ништа друго него пошто-
вање овога закона.  

У то време Јевреји нису могли 
да прихвате закон који не би омо-
гућавао људима да имају право да 
се освете на начин на који су били 
оштећени. Зато им је Бог прописао 
„око за око, зуб за зуб“. Али, „када 
се испунило време“ односно када 
је дошло до „пуноће времена, по-
сла Бог Сина својега Јединород-
нога“ да употпуни тај непотпуни 
закон. Да га усаврши. Тако, сада 
Господ говори: „Речено је око за 
око, зуб за зуб, а ја вам кажем не 
гњевите се“.  Ово значи да сте, 
поштујући Мојсијев закон, могли 
очекивати милост Божију, онда 
када „се испуни време“. И, све оне 
који су се уподобили Богу, кроз 
испуњење овога Закона, Господ је 
призвао у време „силаска у Ад“, док 
је Његово свето тело лежало у 
гробу.  

Међутим, Господ је, не уклања-
јући Мојсијев закон, а дајући му је-
ванђелску допуну, обавезао све 
своје следбенике, све чланове 
Цркве, на веру да је Јеванђелски 
закон онај који спасава. „Не гње-
вите се!“ је заповест којој не треба 
тумачење. Не само да не смемо да 
се светимо, вадећи зуб ономе који 
наш зуб исчупа, већ не можемо да 
се гњевимо. О  томе свети апостол 
Павле каже следеће: „Па знајући 
да се човјек не оправдава дје-
лима закона него вјером И-
суса Христа, да се оправдамо 
вјером а не дјелима закона,  
јер се дјелима закона ниједно 
тијело неће оправдати“ (Гал.  
2 ,16) .   Овим Господ говори о томе 
да је Мојсијев закон дат од Њега, 
од Свете Тројице, у Старом Завету, 

као мера могућности тога времена 
и тога народа да се носи са тим, али 
да сада, када се „време испунило“ и 
Бог испунио своје обећање о дола-
ску Сина Божијега, Мојсијев закон 
се поштује као закон дат од Бога у 
времену припреме за искупитељ-
ску мисију Спаситељеву, али од 
Христа па у будуће, Новозаветни 
јеванђелски закон биће нова мера, 
ново упутство за однос човека 
према Богу и људима. С тим у вези, 
нису у праву Суботари када изваде 
из контекста један део Старозавет-
ног закона, који се односи на пош-
товање суботе, као седмог дана – 
дана одмора, те поштујући тај дан, 
славе дан Христовог телесног бо-
равка у гробу, а не славе дан Њего-
вог славног Васкрсења - дан по-
беде живота над смрћу. Сетили су 
се, после више од осамнаест ве-
кова по Васкрсењу, да смо ми, 
следбеници Христови, почевши са 
апостолима, нешто превидели у 
слављењу седмог дана.  

Поред разлике између Староза-
ветног и Новозаветног закона, која 
је јасна сваком човеку, који се тиме 
мало позабави, сматрам да је нај-
већа разлика у духу тих закона. На-
име, у Старозаветном закону, 
Јевреји су морали да поштују за-
кон, јер су подлегали одговорно-
сти, казни за његово не изврша-
вање. Говоримо о казни овде на 
земљи, а не о њиховом односу са 
Богом односно Вечним животом. 
То значи да су, на пример, морали 
да поштују суботу као дан који је 
морао да буде посвећен  Богу, где 
је сваки рад био забрањен као и да 
су подлегали казни у случају огре-
шења о ову заповест. Новозаветни 
закон има један нови приступ, где 
слобода појединца долази до пуног 
изражаја. Свако зна шта се очекује 
од њега, али га нико не приморава 
на испуњење слова закона. Свако 
зна да се у Недељу – седми дан 
служи Света литургија у његовој 
парохијској цркви, али нашег па-
рохијанина нико не приморава да 

иде у цркву на Литургију. У најлеп-
шој и најзначајнијој беседи, Бе-
седи на гори, Господ не каже: мо-
рате бити милостиви, већ каже: 
„Благо милостивима“… Говори о 
последицама милостиње за сваког 
човека. Исто тако, можемо да гово-
римо о сваком другом блаженству. 
Ником се ништа не мора десити 
овде на земљи за не испуњење бла-
женстава, која представљају део 
Новозаветног јеванђелског закона. 
Но, не испуњење овога закона 
може да представља разлику 
између живота и смрти у Вечно-
сти.   

Имајући горе наведено у виду, 
нема сумње да је време за свакога 
од нас да се запита да ли је и ко-
лико разумео суштину Новозавет-
ног закона као и последице њего-
вог неиспуњавања. Време брзо 
пролази. Човек се и не окрене а је-
дан месец је истекао, нови настао 
и брже нестао него онај прет-
ходни. Тако је и са годинама. Тако 
је са нама. Врло брзо, неприметно, 
зађемо у јесен нашега живота. 
Зато је јако важно да схватимо 
речи светога апостола Павла који 
каже: „А живим – не више ја ,  
него живи у мени Христос;  а  
што сад живим у тијелу,  жи-
вим вјером Сина Божијега,  
који ме заволи и предаде себе 
за мене“ (Гал.  2 ,20).  Ово значи 
да, када Христос заживи у нама, 
кроз наше живљење Новозаветним 
законом, ми се до те мере прибли-
жимо Христу, да када одговарамо 
на било које питање – које се тиче 
нашега живота и односа са Богом 
и људима –ми питамо шта тај глас 
Христов у нама говори о томе који 
наш одговор треба да буде, пре 
него што и сами одговоримо. 

Господе Исусе Христе, помози 
нам, Благи, да испуњење Новоза-
ветног закона прихватимо као на-
чин живљења те да тако дозволимо 
Теби, Спаситељу нашем, да се усе-
лиш у нас и делаш кроз нас. Амин.  

Прота Милорад Лончар

М 
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ОДШКРИНУТА ВРАТА 
ХРАМА 

Упознати сте да су властодр-
шци дозволили да се можемо о-
купљати на молитву, али са ве-
ома малим бројем верника. На 
богослужењу може учествовати 
10 особа, укључујући свеште-
ника. Хвала Богу да је дошло до 
тога да почнемо са отварањем 
храма за свето богослужење! 

Хвала вама свима, нашим па-
рохијанима, који сте овако досто-
јанствено и стрпљиво чекали да 
дође до отварање храма и који сте 
нам вашим доследним и озбиљним 
ставом помогли  у овом периоду. 
Знамо да вам није било лако, али 
даће Бог да све добро буде. Не 
треба никад губити наду да ће се и 
ова невоља, као многе друге, завр-
шити на добро. Бог је увек са нама 
и неће дозволити да носимо већи 
терет него што можемо понети.  

У очекивању да се ускоро поч-
немо да виђамо на   молитви, све 
вас поздрављамо и од Бога свако 
добро желимо!  

Ваши свештеници 

 

 

 

Уочи спомена на упокојење Све-
тог Петра Цетињског, јутрос у 8.22 
часова (18:22 31.  октобра по  
мелбурншком времену – при-
медба уредника) , послије при-
мања свете Тајне Причешћа у Кли-
ничком центру Црне Горе, мирно 
се упокојио у Господу наш блаже-
нопочивши вољени Архипастир. 

Митрополит је у болницу прим-
љен 6. октобра ове године због за-
паљења плућа узрокованог инфек-
цијом новог коронавируса.  

Митрополитово здравствено 
стање се погоршало јуче, 29. окто-
бра, када је приликом јутарњег 
контролног прегледа примијећено 
да он отежано дише уз бол у груд-
ном кошу. Одмах су урађене све а-
нализе. Снимак је показао да је 
узрок отежаног дисања и бола по-
јава ваздуха у средогруђу или пне-
умомедиастинум, који се често 
јавља у ситуацијама у којима паци-
јент има осјетљива плућа због ду-
жине трајања упалног процеса и 
који су на кисеоничкој терапији 
дужи период. Та компликација је, 
на крају, и узроковала овакав ис-
ход. 

Рано јутрос га је у болници при-
честио подгорички парох протоје-
реј Бранко Вујачић, а све вријеме 
његовог болничког лијечења је уз 
њега био његов келејник јеромо-
нах Јустин Мреновић, сабрат Це-
тињског манастира. 

О његовом упокојењу је обави-
јештен Свети Архијерејски Синод 
Српске Православне Цркве.  

Блаженопочивши Митрополит 
ће данас у току дана бити пренијет 
на Цетиње и у Цетињском мана-
стиру ће сутрадан, 31. октобра, на 
празник Светог Петра Цетињског, 
у 9 часова бити служена света зау-
покојна Литургија. Истог дана у 13 
часова биће свечани испраћај зем-
них остатака Митрополита Амфи-
лохија из Цетињског манастира за 
Подгорицу, гдје ће бити молитвено 
дочекани у 14 часова у саборном 
храму Христовог Васкрсења у Под-
горици. У Храму ће бити све до 
недјеље, 1. новембра, када ће се 
служити света архијерејска заупо-
којна Литургија, којом ће начал-
ствовати Његова Светост Патри-
јарх српски Иринеј са више архи-
јереја наше Цркве и других помје-
сних Цркава. Након Литургије ће 
бити служено опијело и обављена 
сахрана. Блаженопочивши Митро-
полит Амфилохије, по сопственој 
жељи, биће сахрањен у крипти Са-
борног храма у Подгорици, у гробу 
који је припремљен за његовог жи-
вота. 

Нека је вјечан спомен нашем 
незаборавном Владици и Архи-
пастиру! 

Епископ будимљанско- 
никшићки  

Јоаникије,  
 администратор  Митро-

полије црногорско-приморске 

МИТРОПОЛИЈА ЦРНОГОРСКО-
ПРИМОРСКА 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

ПОЗИВАМО ВАС ДА СЕ ПОЧНЕТЕ 

ПРИЈАВЉИВАТИ НА ТЕЛЕФОН, СВОЈИМ 

СВЕШТЕНИЦИМА, КАКО БИСМО ВАС 

СТАВИЛИ НА СПИСАК ЗА 

БОГОСЛУЖЕЊЕ. МИ ЋЕМО ПРАВИТИ 

РАСПОРЕД ПРЕМА ВАШЕМ ЈАВЉАЊУ. 
ОНИ КОЈИ СЕ ПРВИ ЈАВЕ ИМАЈУ 

ПРЕДНОСТ.  
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА НАС ОБАВЕСТИТЕ ИЛИ 

ПИСМЕНО, ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКЕ 

ПОШТЕ ОДНОСНО ПОРУКЕ НА 

ТЕЛЕФОНУ, ИЛИ ДА НАС ПОЗОВЕТЕ НА 

ТЕЛЕФОН. 
ЗНАЧИ, ЦРКВЕ СУ, УСЛОВНО ГОВОРЕЋИ, 

ОТВОРЕНЕ. НЕОПХОДНО ЈЕ ДА 

НАЈАВИТЕ СВОЈ ДОЛАЗАК.  

 
ПРОТА МИЛОРАД: 0478 922 154 

ПРОТА ПЕТАР: 0467 613 165  

ПРЕМИНУО МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ 


