
 

 

 

 

 

 

 

МОЛИТВЕНИ ИСПРАЋАЈ ПАТРИЈАРХА ИРИНЕЈА 
 

 

ачалствовао је Његово 
Преосвештенство Митро-
полит дабробосански г. 

Хризостом, председавајући Све-
тим Архијерејским Синодом Срп-
ске Православне Цркве, уз саслу-
жење  уважених Високопреосве-

ћених Митрополита волоколам-
ског г. Илариона из Московске 
Патријаршије и бориспољског и 
броварског г. Антонија из Украјин-
ске Православне Цркве Московске 
Патријаршије. 

Саслуживали су и преосвећена 
господа Његово Блаженство Архи-
епископа охридски и Митрополит 
скопски г. Јован, Високопреосве-
ћени Митрополит загребачко-љуб-
љански г. Порфирије, Епископ шу-
мадијски Јован, бачки Иринеј, 
врањски Пахомије, рашко-

призренски Теодосије, круше-
вачки Давид, тимочки Иларион, 
нишки Арсеније, захумско-херце-
говачки Димитрије, моравички 
Антоније, мохачки Исихије, дио-
клијски Методије, полошко-кума-
новски Јоаким, брегалнички 
Марко, уз приуство свештенства и 
монаштва Српске Православне 
Цркве и гостију из других поме-
сних Православних Цркава, у мо-
литвеном присуству Преосвећене 
господе Епископа диселдорфског 

У НЕДЕЉУ, 22. НОВЕМБРА 2020. У 

ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ У БЕОГРАДУ  
СЛУЖЕНА ЈЕ СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА  
ЛИТУРГИЈА, ОПЕЛО И САХРАНА  

ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ИРИНЕЈА. 
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и немачког Григо-
рија, ремезијанског 
Стефана и умиров-
љеног захумско-хер-
цеговачког Атана-
сија, као и много-
бројног верног на-
рода који се у дугој 
поворци уливао у 
Светосавски храм да 
се опрости од свог 
Патријарха и Оца. 

Појали су мешо-
вити хорови храма 
Светог Саве под 
управом др Катарине 
Станковић и  хор 
Бранко из Ниша под 
управом гђе Саре 
Цинцаревић.  

Током свете Ли-
тургије беседио је 
Његово Преосвеш-

тенство Епископ 
бачки г. Иринеј. 

У наставку свете Литургије слу-
жено је опело после кога су се од 
блаженоупокојеног патријарха и 
оца нашег Иринеја беседама опро-
стили председавајући Светим 
Архијерејским Синодом Српске 
Православне Цркве Митрополит 
дабробосански г. Хризостом, пред-
седник Одељења за спољне 
црквене везе Московске Патријар-
шије Митрополит волоколомски г. 
Иларион, старешина Саборног 
храма Светог архангела Михаила у 
Београду протојереј-ставрофор 
Петар Лукић, председник Репу-
блике Србије г. Александар Вучић 
и српски члан Председништва 
Босне и Херцеговине г. Милорад 
Додик. Патријархово тело је затим 
сахрањено у крипти храма Светог 
Саве.

МИСЛИ ЗА 29. 
НОВЕМБАР 

 

Реч је овде, 
браћо, о телу 
духовном, о 
Цркви Божјој 
светој. Из Њега, 
то јест из Хри-
ста, цело је то 

тело састав-
љено и склоп-

љено како приличи.  

Апостол премудри не налази 
никакво боље сравњење Цркве 
него са телом човечјим. Што је 

глава на телу човечјем то је Хри-
стос Господ на телу Цркве. Из 
главе разилазе се нерви по свима 
деловима тела, и помоћу нерава 
све делови тела опажају, осећају и 
крећу се, а у том опажању, осећању 
и кретању и јесте живот њихов. 
Могло би се рећи, да глава кроз мо-
зак и нерве присуствује у сваком 
делу тела. Одсече ли се глава, 
сваки део тела тренутно бива 
умртвљен. И Христос присуствује 
у сваком делу цркве, тј. у свакоме 
верноме члану њеном. Кроз Њега 
сваки верни опажа царство ду-
ховно, осећа љубав и креће се пра-
вилно к Богу. Од Њега сваки члан 
добија силу, према дејству и мери, 
тј. према служби и дару. Ту силу 
Господ даје непосредно, доди-
ром, осјазанијем, само личним 
присуством Својим. Љубав је чудо-
творна спона, која спаја Христа са 

вернима, верне са Христом, и 
верне међу собом. Шта бива, 
браћо, с једним делом тела, када се 
искидају нерви, који га везују с 
главом? Постаје безделан, неосет-
љив, непокретан – мртав. То бива и 
са сваким чланом Цркве, који и-
зађе из састава Цркве и тиме пре-
кине везу своју с Главом Цркве. Да 
вас Бог сачува, браћо, од те пропа-
сти. 

О Господе Исусе, изворе живота 
и љубави, не допусти никаквој 
мрачној сили, у нама или ван нас, 
да нас одвоји од Тебе и тела Твог, 
Цркве Твоје свете, коју си ти пла-
тио крвљу Твојом скупоценом. 
Теби слава и хвала вавек. Амин. 

Свети владика Николај  
 

 

ИЗ ЊЕГА ЈЕ СВЕ ТИЈЕЛО, САСТАВЉЕНО И 

СКЛОПЉЕНО КАКО ПРИЛИЧИ СВАКИМ 

ДОДИРОМ ДАРОВАЊА, ПА ДЕЈСТВУ И 

МЕРИ СВАКОГА ДЕЛА (ЕФ. 4, 16). 
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ИДИ ПА И ТИ ЧИНИ ТАКО 

итање  односа између људи 
одувек је постављано на 
прве странице дневног 

реда у свим сферама човековог за-
нимања. У хришћанству, све од 
откровења Јеванђеља од стране 
Господа Исуса Христа, тај однос 
заузима једно од најзначајнијих 
места. Најважније је за нас да ра-
зумемо да је пут до Христа, пут 
који води преко нашег односа са 
другим људима. Тако, данашње је-
ванђеље, „О милостивом Самарја-
нину“, подсећајући на значај овога 
односа (Лк. 10,25-38), проширује 
наше видике о људима и нашем од-
носу са њима. Ко је наш ближњи?. 
Спаситељ то објашњава на једно-
ставан начин. Закључак је: наш 
ближњи је сваки човек, који је 
спреман да нам помогне, да нас 
подржи, да се жртвује за нас. След-
ствено томе, наша одговорност 
према свакоме човеку из нашег 
окружења је огромна. Просто, мо-
жемо да кажемо, да без исправног 
односа са људима, нема вечног 
живљења у „насељима праведних“.  

Ево једног примера из блиске 
прошлости, који нас неумољиво 
подсећа на пример милостивог Са-
марјанина. Наиме, у Власеници, 
где је пре рата и почетком про-
шлог рата службовао прота Мило-
рад Голијан, који је са мном завр-
шио богословију, добар пријатељ, 
али још бољи човек и свештеник, 
десио се велики злочин. Око 25 
младића, чини ми се да су били 
између 20 и 25 година старости,  
побијени су од стране неке мусли-
манске јединице. Возећи лекове за 
болницу на Палама, заједно са 
протом Радетом Раданом, крајем 
92. године, убрзо после сахране о-
вих мученика,  обишли смо њихове 
гробове и дали први интервју за 
национални канал 7 аустралијан-
ске телевизије (њихова екипа нас 
је пратила на овом путу). Зла крв, 
наравно, узаврела је између 
муслиманског и српског народа у 
тим крајевима. Власенчани су 

ухапсили хоџу из Кладња, а мој 
пријатељ, о. Милорад, сматрајући 
да хоџа није крив за ову невољу, на 
очиглед и неверицу својих парохи-
јана, убацио је хоџу у своја кола и 
рекао им: „Ја овог човјека одведох 
његовој кући у Кладањ, а ви 
господо радите шта хоћете“. На у-
ласку у Кладањ,  муслиманским 
војницима, који су стајали на бари-
кади, рекао је: „Овог вашег хоџу 
водим кући. Уклоните се или пу-
цајте, мени је свеједно. Тако сам и 
оним мојима рекао“. Они су се без 
речи склонили и само га мерили 
чудним погледима. После овог до-
гађаја,  о. Милораду се није оста-
јало у овој парохији, а изгледа да 
ни неким парохијанима није било 
стало до тога да он остане. Тако, он 
је своју пастирску службу наста-
вио у Епархији сремској, где се 
рано пензионисао због болести. 

Прота Милорад је у овом случају 
поступио као милостиви Самарја-
нин.  Додуше, разлика је у томе 
што је његова брига за хоџу лако 
могла да га кошта сопственог жи-
вота. Тај осећај код нас, та потреба 
да се жртвујемо за другога, без 
обзира да ли нам је род или није, 
јесте последица боголикости у на-
шим бићима. Тај квалитет у сваком 
човеку постоји. Питање је само ко-
лико сваки човек ради на себи. Ко-
лико брине о Христовом лику у 
сопственом бићу. Да бисмо 
исправно живели, са Христом, и 
кроз Христа и у Христу решавали 
запетљаности нашега живота, увек 
је добро слушати савете Апостола. 
Један од најбољих саветника свих 
времена јесте апостол Павле, који 
у посланици Ефесцима овако по-
ручује: „Молим вас,  дакле,  ја  
сужањ у Господу,  да се вла-
дате достојно звања на које  
сте позвани“ (Еф. 4 , 1) . А, ми 
смо позвани да се крстимо у Хри-
ста и да живимо са Христом. По-
рука овога не може бити разумљи-
вија, јер је сажета у оквирима јед-
ноставности. 

Достојно се влада онај човек 
који се максимално труди да пре 
доношења било какве одлуке у жи-
воту постави себи питање: како би 
и шта Христос учинио у овој при-
лици? Ако тако размишљамо, онда 
је огромна вероватноћа да ћемо у-
чинити оно што је достојно нашега 
живота у Христу. Апостол даље 
наставља да саветује на следећи 
начин: „Са сваком смиреношћу 
и кротошћу,  са дуготрпље-
њем,  подносећи један другога 
у љубави“  (Еф.  4 ,2) .   Ово, нема 
сумње, позива на озбиљан рад на 
себи. Јер, да се зацари смиреност у 
нама, неопходно је да се човек 
много труди, да се жртвује, да у-
порно размишља о другоме, а не о 
себи и својој удобности као и да 
тражи начина да оправда онога 
другога за (не) дела, која овај чини. 
Само тако можемо да се смиру-
јемо. Онда када, не одобравајући 
оно што брат наш чини, а 
погрешно је, али разумевајући ње-
гову слабост, ми га оправдавамо. 
Зато нисмо у праву када кажемо: 
„Да, али он је никакав. Знам ја да је 
слаб човек. Знам зашто је то ура-
дио“, итд. 

Послушајмо Апостола у даљем 
тексту.  „Старајте се да чу-
вате јединство Духа свезом 
мира! Један Господ, једна 
вјера,  једно крштење“ (Еф. 4,  
3 и 5) .  Ако смо смирени у срцу, ми 
ћемо ширити мир у нашем окру-
жењу. Ширењем мира лако ћемо 
чувати „јединство Духа“, а исто 
тако, имати веру у то да је „један 
Господ, једна вјера и једно крш-
тење“. Самим тим, наравно, и то да 
је Христос наш почетак и сврше-
так, те да су Његове речи, које је 
данас, кроз Своје јеванђеље, упу-
тио законику: „Иди па и ти 
чини тако“ (Лк .  10,37) ,  упућене 
свакоме од нас, који Га следујемо и 
који смо део Његовог Светог Тела.  

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога живога, помилуј нас грешне! 
Амин.         Прота Милорад Лончар 

П 
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КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 29. /16. НОВEMБАР 2020. 
СВ. АПОСТОЛ И ЈЕВАНЂЕЛИСТ МАТЕЈ 

ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА у 10ч 

НЕДЕЉА ДВАДЕСЕТ ПЕТА ПО ДУХОВИМА - Глас 8. 

Јутрење: Јеванђеље васкрсно 2. Мк. 16, 9-20 
Литургија: Апостол Еф.4, 1-6; Јеванђеље Лк. 10,25-37   

ЧЕТВРТАК, 3. ДЕЦЕМБАР НЕМА БОГОСЛУЖЕЊА – ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊЕ У ИЛАЈНУ 

ПЕТАК, 4. ДЕЦЕМБАР – ВАВЕДЕЊЕ ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

СУБОТА, 5. ДЕЦЕМБАР ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 18ч 

НЕДЕЉА, 6. ДЕЦЕМБАР  
СВ. АМФИЛОХИЈЕ ИКОНИЈСКИ ЈУТРЕЊЕ y 9ч, ЛИТУРГИЈА у 10ч 

БОЖИЋНИ ПОСТ  ЈЕ У ТОКУ ОД 28. НОВЕМБРА ДО 6. ЈАНУАРА. 

ДРЖАВНИМ ПРОПИСОМ (4 КВМ ПО ОСОБИ) БРОЈ ПРИСУТНИХ ЈЕ ОГРАНИЧЕН: У ЦРКВИ НА 80 И У САЛИ НА 70 ОСОБА. 

 ОВАКО ЈЕ ГОВОРИО 
БЛАЖЕНЕ УСПОМЕНЕ 

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ 

Међу вуковима опстати овци је 
тешко, али није немогуће, јер нам 
Господ каже на који начин ми мо-
жемо и међу вуковима опстати као 
овце Његове. 

А то је: да будемо мудри као 
змије и безазлени као голубови. 
Мудрост ће нас сачувати да не 
постанемо плен, да нас вуци не 
раскину, односно да нас неприја-
тељи не онемогуће. 

А безазленост и доброта ће нас 
сачувати да ми не постанемо вуци. 
И данас, и кроз векове, колико је 
пута долазила мисао многима да се 
међу вуцима не може опстати 
друкчије него само као вук – међу 
Турцима само као Турчин! И ко-
лико је њих који су због тога одлу-
чили да се потурче и потурчили су 
се. Али они други наши преци, 
браћо, остали су овце Христове у 
име љубави Његове. 

Треба имати, дакле, мудрост. 
Развијати мудрост Богом дану, све 
више и више, а паралелно са тим 

развијати и доброту. Јер, мудрост 
без доброте прелази у злоћу, а 
безазленост без мудрости прелази 
у глупост. Ни једно ни друго више, 
него да будемо мудри као змије, а 
безазлени као голубови. И мене су 
гонили, и вас ће гонити, говори 
Господ. С тим морамо бити начи-
сто и припремити се да и при том 
останемо онако како треба, какви 
су и преци наши били: људи Бо-
жији, народ Божији. И онда, кад 
дође крај живота нашега, ући 
ћемо у радост блаженства Цар-
ства Небескога. 

13/26 NOVEMBER: 
FEAST OF ST JOHN 

CHRYSOSTOM 
(344/54-407) 

John, surnamed in the sixth cen-
tury ‘golden-mouthed’ (Chrysos-
tom) was the famous preacher, a 
monk, deacon (380), priest (386) 
and archbishop of Constantinople 
(397). He was the wonderful litur-
gist who gave form to the 

celebration of Eucharist. The Lit-
urgy of St John Chrysostom is still 
constantly in use in the Orthodox 
church today. He preached indefat-
igably, sometimes for two hours at a 
time,  amidst acclamation and ap-
plause from the people. 

ДЕО БЕСЕДЕ КОЈУ ЈЕ ОДРЖАО 21. 
ФЕБРУАРА 1995. ГОДИНЕ У ПАТРИЈАР-

ШИЈСКОЈ КАПЕЛИ СВЕТОГ СИМЕОНА 

МИРОТОЧИВОГ У БЕОГРАДУ 

LET EVERYONE WHO LOVES GOD REJOICE IN 

THIS FESTIVAL OF LIGHT! LET THE FAITHFUL 

SERVANT GLADLY ENTER IN TO JOY OF HIS 

LORD! LET THOSE WHO HAVE BORNE THE 

BURDEN OF FASTING COME NOW TO  
REAP THEIR REWARD! 

HE WELCOMES THE LAST TO COME NO LESS 

THAT THE FIRST. THE FIRST HE FILLS WITH 

OVERFLOWING: ON THE LAST HE HAS  COM-

PASSION. TO THE ONE HE GRANTS HIS  
FAVOUR, TO THE OTHER PARDON. 

ENTER THE ALL OF YOU INTO JOY OF YOUR 

MASTER. 
LET NO ONE WEEP FOR HIS SINS:  

FORGIVENESS IS RISEN FROM THE TOMB.  
LET  NO ONE  FEAR DEATH: THE SAVIOUR’S 

DEATH HAS SET US FREE. 
DEATH, WHERE IS THY STING? WHERE, HELL, 

THE VICTORY? CHRIST IS RISEN  
AND THOU ARE BROUGHT TO NOTHING.  

CHRIST IS RISEN AND THE DEVILS ARE FALLEN.  
CHRIST IS RISEN AND THE ANGELS REJOICE.  
CHRIST IS RISEN AND LIFE HAS PREVAILED. 

CHRIST IS RISEN, AND THE DEAD ARE 
 DELIVERED FROM THE GRAVE.  

FOR CHRIST, RISEN FROM THE DEAD,  
IS BECOME THE FIRST FRUITS  

OF THOSE WHO SLEEP. 
TO HIM BE THE GLORY AND MIGHT  

FOR EVER AND EVER. AMEN. 
 

EXCERPTS FROM PASCHAL HOMILY OF ST 

JOHN CHRYSOSTOM, READ AT EASTER VIGIL  


