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ЧЕТВРТАК, 26. АВГУСТ АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

ПЕТАК, 27. АВГУСТ ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ ПРАЗНИКА У 19ч, 
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НЕДЕЉА, 29. АУГУСТ 
СВ. ЈЕВСТАТИЈЕ, ПРЕП. РОМАН И ПРЕП. РАФАИЛО 
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ЦРКВА ЈЕ ЗАТВОРЕНА УСЛЕД ПАНДЕМИЈСКИХ МЕРА НАМЕТНУТИМ ОД ДРЖАВЕ. 

СВЕТИ АПОСТОЛ МАТИЈА

одом из Витлејема, од пле-
мена Јудина. Учио се код св. 
Симеона Богопримца у Јеру-

салиму. Када Господ изађе на про-
повед о царству Божјем, тада се и 
Матија придружи онима, који љуб-
љаху Господа, јер Га и сам он свим 
срцем љубљаше, с насладом речи 
Његове слушаше и дела Његова 
гледаше. У почетку беше Матија 
прибројан у Седамдесет мањих у-
ченика Христових, но по Васкре-
сењу Господа, пошто место Јуде 
издајника би упражњено, апостоли 
коцком изабраше овога Матију на 
место Јудино за једнога од Двана-
ест великих апостола (Дела Ап. 1, 
23). Примивши Духа Светога о Пе-
десетници Матија пође на пропо-
вед Јеванђеља, и проповедаше нај-
пре у Јудеји, по том у Етиопији, где 
велике муке претрпе Христа ради. 
Држи се, да је проповедао и по Ма-
кедонији, где га хтедоше ослепити, 
но он поста невидљив за своје му-
читеље, и тако избеже опасност. 
Будући у тамници Господ му се 
јави, и укрепи га, и ослободи. Нај-
зад се поново врати на посао у  Ју-
деју. Ту буде оптужен и на суд 

изведен пред првосвештеника А-
нана, пред којим он неустрашиво 
сведочаше о Христу. Анан, онај 
исти Анан који пре тога уби апо-
стола Јакова, осуди и Матију на 
смрт. Тада изведоше св. Матију и 
убише камењем, а по том секиром 
одсекоше му главу (ово беше рим-
ски начин убијања осуђених, а ли-
цемери Јевреји применише тај на-
чин над мртвим човеком, да би по-
казали Римљанима, као да је уби-
јени био и противник римски). 

Тако сконча овај велики апостол 
Христов и усели се у радост вечну 
Господа свога.  

(Пролог) 

Р 
„МИ НЕ ИЗАЗИВАМО МУЧЕНИШТВО, 
АЛИ КАДА ДОЂЕМО ПРЕД ПИТАЊЕ – 

ИЛИ ОДРИЦАЊЕ ОД ХРИСТА ИЛИ ЋЕ О-
ТИЋИ ГЛАВА, ОНДА ДА ИЗАБЕРЕМО ПУТ 
МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ, КОЈА КАЖЕ СВОМЕ 
СИНУ: „БОЉЕ ТИ ЈЕ ИЗГУБИТИ ГЛАВУ 
НЕГО СВОЈУ ОГРЕШИТИ ДУШУ!“ КАДА 

УМРЕ ЗА ХРИСТА, МРТАВ ЧОВЕК ЈЕ ЖИВ 
ПРЕД БОГОМ И ЖИВ У БОГУ, У ЦАРСТВУ 

НЕБЕСКОМ. МРТАВ ЈЕ ПРЕД ЊИМ 
САМО ОНАЈ КОЈИ ЈЕ ГРЕШНИК, КОЈИ СЕ 

НЕ КАЈЕ, И КОЈИ У ЊЕГА НЕ ВЕРУЈЕ.“ 
 

„ПРАВА РЕВНОСТ ЈЕ ОНА КОЈА ЈЕ РА-
ЗУМНА, ЈЕВАНЂЕЛСКА, КАО ОВА КОЈУ ЈЕ 
ПОКАЗАО СПАСИТЕЉ. ТАКВУ РЕВНОСТ 
И МИ ТРЕБА ДА ИМАМО, РАЗУМНУ РЕВ-

НОСТ. АКО ЊУ БУДЕМО ИМАЛИ, 
ИЗБЕЋИ ЋЕМО СВАКИ ФАНАТИЗАМ И 

СВА ПРЕТЕРИВАЊА. НЕКА БИ НАМ 
ГОСПОД ПОМОГАО ДА И МИ ИМАМО 

ИСТУ ОНУ РЕВНОСТ У ВРЛИНИ И ПРЕМА 
СВАКОМ ДОБРОМ ДЕЛУ КОЈУ ЈЕ ОН И-

МАО ПРЕМА ДОМУ ОЦА СВОГА! О 
БЕСКОНАЧНОЈ ЉУБАВИ БОЖИЈОЈ“. 
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НЕ БОЈТЕ СЕ, ЈА САМ, НЕ ПЛАШИТЕ СЕ, ГОВОРИ ГОСПОД 
Прота Милорад Лончар

ада су се Апостоли нашли у 
невољи, у лађи коју беше 
захватила бура, Господ је, 

ходајући по води, прилазио њихо-
вом чамцу. Пошто је била ноћ, а 
видљивост знатно смањена, Апо-
столи нису знали ко то прилази. 
Чак су се мало и уплашили. У том 
тренутку Господ их умирује ре-
чима: „Не бојте се, ја сам, не пла-
шите се“ (Мт.14,27) Каква ли то 
само утеха беше? Апостоли су до-
били уверавање, не од човека, већ 
од самог Господа, да ће све бити у 
реду. Данас, када о овоме догађају 
читамо, који је иначе један од зна-
чајнијих догађаја из живота Спа-
ситеља на земљи, покушавамо да 
допремо до значења ових речи.  

Имајући у виду временско 
одстојање које нас дели од самог 
догађаја, можда нисмо у прилици 
да имамо исти доживљај, који су и-
мали Апостоли  у оно време, међу-
тим, можемо у једном молитвеном 
расположењу усмерити свој ум ка 
Господу и затражити од Њега по-
моћ, да бисмо ово у потпуности ра-
зумели. Да бисмо разумели да су 
речи Господње упућене свима 
нама, у свим временима. Порука је 
јасна. Господ као да каже: не бојте 
се јер сам ја са вама, јер вам нико 
ништа не може док сам вам ја са-
путник. Нема места страху вашем, 
јер се плаше само они који нису 
разумели моје речи: „Ја победих 
свет“.  

Ово је утеха која нас храбри и 
усмерава да корачамо напред, 
уздигнута чела, без страха, јер нам 
Господ говори да се не плашимо. 
Како нам је само у ово време 
потребна ова утеха и ово охра-
брење? Данас када нас злостављају 
на разне начине, када у срца наша 
сеју страх од смрти. Када нас став-
љају у зависност од стране безбож-
ног дела човечанства. Која ли је то 
паралела? С једне стране имамо 
Бога који нас уверава да не треба 
да се бојимо, јер је Он са нама, а с 
друге стране, они који се боре 

против Њега, говоре нам да мо-
рамо да се плашимо и Бога и једни 
других. Да морамо да се изолујемо, 
да нико ни са ким не буде, да си-
нови не могу видети мајке и очеве 
који без њих умиру у домовима за 
старе, да вам комшија не сме ући у 
кућу.  

О, како би све боље било кад би 
људи веровали да је рука 
Господња, која је током овог јеван-
ђелског догађаја, на узбурканом 
мору, извукла апостола Петра, који 
је почео да сумња и да се дави, да је 
та иста рука усмерена према сва-
коме од нас, у сваком тренутку, 
свуда и на сваком места. То је рука 
која чека на нашу молбу да нас 
Господ извуче из глиба, невоље, 
туге, да нас ослободи страха одно-
сно да нас задржи на површини 
воде и спречи да потонемо. Но, да 
бисмо тако размишљали и тако се 
понашали, неопходно је да знамо 
да је Господ наш стални сапутник. 
Као што је путовао са Луком и Кле-
опом за Емаус, по Васкрсењу, тако 
са свима, који Га траже, путује 
према било ком месту где се запу-
тимо. Наравно, Он је невидљив за 
наше физичке очи, али очекује да 
„око наше душе“, наш ум, прихвати 
откривену истину о Његовом сву-
даприсуству. „Тамо где су двојица 
или тројица сабрана у име моје, 
тамо сам и ја с њима“ (Мт. 18,20), 
каже Господ. И још, „и ево ја сам с 
вама у све дане до свршетка света“ 
(Мт. 28,20).  

То присуство Бога у нашем жи-
воту, ако користимо на прави на-
чин, ако Му се обраћамо молитвом,   
помоћи ће нам  да „разликујемо ду-
хове“, да видимо ствари онако као 
што зрели људи виде. Оно што је 

јасно, што није у супротности са 
божанском логиком, треба да усво-
јимо.  Али, ако има нешто што се 
коси и са здравим разумом и са бо-
жанском логиком, треба одбацити.  
Наше власти покушавају да на све 
начине приволе људе Аустралије 
да прихвате, непроверену вакци-
нацију против корона вируса, за 
вакцинисање деце. Иако медицин-
ска наука тврди да је изузетно 
мали проценат деце која би имала 
проблем са овим вирусом, где неки 
наводе да би 99,95 посто деце пре-
болело овај вирус, у случају да га 
добију, поставља се озбиљно пи-
тање о мотиву ових на власти, који 
пропагирају потребу вакцинације 
деце. Шта је то разлог овакве њи-
хове „бриге“ о нама? 

Свако приморавање народа да 
мора да прими вакцину пред-
ставља својеврсно кршење људ-
ских права.  Разумљиво би било је-
дино то да се људима предоче 
добре и лоше стране примање вак-
цине и да им се да право на то да 
одлуче о томе да ли желе да се вак-
цинишу или не. Свака присила 
људи представља не само агресију 
против наше слободне воље, коју и 
Бог поштује, већ и један немора-
лан чин. А посебно је неморалан 
план да држава одлучи да деца мо-
рају да приме вакцину, после 
јасних медицинских доказа да то 
није потребно.  

Нажалост, наши људи се са свим 
овим свакога дана стављају на 
испит посебне врсте. То је један 
више разлог да схватимо да о овим 
важним животним питањима не 
треба да половично размишљамо, 
већ да је најбоље да цео човек чини 
напоре да дође до исправног одго-
вора на сва та значајна питања. 
Цео човек је онај који размишља у-
потребљавајући све своје силе: фи-
зичке, умне и духовне. А духовне 
силе, које чине значајан део на-
шега бића, укључују Христову  
испружену десницу, која чека наш 
вапај да нам помогне. Амин. 

к
КАДА ВАМ ЂАВО ХОЋЕ ДА ПРОДА НЕКУ 

СТВАР, ОН ЈЕ ЗАПАКУЈЕ У НАЈЛЕПШИ  
ПАКЕТ. ТАКО, НИЈЕ ТО ЛАКО ОДБИТИ 

КАДА ДОЛАЗИ КАО ПОКЛОН ЛЕПО  
УМОТАН. И ОВДЕ, КАКО ДА СЕ ЧОВЕК 

БОРИ ПРОТИВ ТИХ СИЛНИХ ОБЈАШ-

ЊЕЊА ДА ЈЕ ТО СВЕ ЗБОГ НАШЕГ ДОБРА.  
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МИСЛИ ЗА СВАКИ 
ДАН: 22. АВГУСТ 

  

  

одите, бра-
ћо, да се 
надивимо 

сили Бога нашега 
живота, који от-
вори очи смртну 
човеку, да види у 
превеликој даљи-
ни времена оно 
што ће се збити. И још како да 
види: до у саме појединости , као 
што је сам тај пророк био апостол 
Христов, и ходио с  Христом 
Господом, и гледао чудо за чудом, 
како Он слепима даје вид , и глу-
хима слух и хромима здравље ногу, 
и немаима глас и говор. Када Јован 
Крститељ из тамнице посла уче-
нике своје да питају Христа: јеси 
ли ти онај сто ће доћи? Господ 
Христос одговори речима свога 
пророка Исаије: идите и кажите 
Јовану што чујете и видите, сли-
јепи прогледају и хроми ходе, губави 
се чисте и глухи чују, мртви устају 
/Мат. 11/. Погледајте како је дивно 
стројио Господ спасење наше! Оно 
што је преко пророка Својих о 
Себи прорекао, оно је Он и испу-
нио. Пророк је негде говорио Ње-
гове речи внушене Духом Светим, 
а сада он говори речи Светога про-
рока. Да покаже тиме, да и кад го-
вори Своје речи и када говори про-
рокове речи , увек говори само 
Своје. Да покаже, да је и онда Он 
говорио а не пророк, а сада Он го-
вори а не неко други. И да оправда 
пророка Свога, као верног слугу 
Свога, те да нико не може рећи: 
пророк је лажно говорио. И тако 
пророци служише слави Христа 
Господа и Христос Господ про-
слави пророке Своје, истините 
слуге Своје. 

О Господе Исусе, прослављени 
од слугу Својих и прославитељу 
слугу Својих, помози и нама, да ре-
чју, и делом, и мислима послужимо 
величанственој слави имена Тво-
јега. Теби слава и хвала вавек. А-
мин. 

Св. владика Николај 

РАСУЂИВАЊЕ 

Примити туђи грех на себе, то је 
једна врста мучеништва и знак 
превелике љубави према ближњем. 
Како је последица греха смрт (Ја-
ков 1, 15), то примати туђи грех на 
себе значи товарити на своју смрт 
још једну смрт. Но Бог награђује 
васкрсењем оне који из љубави 
примају туђу смрт на себе. Има 
много примера како су светитељи 
примали на себе грехе својих 
ближњих. Тако за св. Амона прича 
се ово: неки брат паде у грех, па 
дође Амону и рече му, да због учи-
њеног греха мора да напусти мана-
стир и иде у свет. Амон му рече да 
он прима на себе грех његов, и уса-
ветова брата, да остане у мана-
стиру. Брат остане у манастиру, а 
старац Амон стане приносити по-
кајање и молитве Богу. После 
кратког времена, старац добије 
откровење од Бога, да је тај грех 
опроштен због љубави његове 
према брату. – Кад су св. Макарије, 
св. Симеон јуродиви, света Тео-
дора и неки други били оптужени 
за блуд, они се нису бранили, него 
примивши на себе туђи грех при-
мили су и тешку казну за грех и 
трпељиво све подносили докле Бог 
није открио њихову невиност љу-
дима. 

(Пролог) 

Запад је заменио веру у Богочо-
века вером у човека. А човек је, ма 
колико био саздан по Божијој 
слици, несавршен и, као такав, не 
може бити мерило света. Европски 
човек пропада стога што мисли да 
реши питање живота, не решивши 
питање смрти. А тога нема. 

Св. Јустин Поповић 

PATRIARCH PORFIRIJE: 
THERE IS NOTHING 

MORE PERFECT THAN 
PRAYER 

 

 
Their Graces Bishops Ilarion of 

Timok, Arsenije of Nis, Kiril of Bue-
nos Aires and South-Central Amer-
ica, Nikodim of Dalmatia and 
elected Sava of Marca concelebrated 
in the presence of many faithful peo-
ple. 

- My heart is filled with joy that I 
am able to pray to God together with 
the people of the Diocese of Timok, the 
brothers hierarchs and the clergy. This 
picturesque environment around us is 
a proof of God's love, and beauty 
shows that it could not become by it-
self. The beauty of nature has been 
decorated by the faith of the Ortho-
dox Christians of this region through 
the centuries. And there is nothing 
more perfect than the prayer that a 
person addresses to God for the good 
of his neighbors and the salvation of 
the world, Patriarch Porfirije said. 

-God came into the world and in-
carnated to show what is healthy and 
what is right, because whenever one 
of us commits a sin, he has no peace in 
himself. Sin brings unrest and dishar-
mony to man. Then the inner being of 
man was disturbed, but the Lord came 
to show us what is good and what is 
evil. The Lord came into the world as 
love. Love for God and neighbor is the 
meaning of our life. When we love the 
Lord and when He is in the first place, 
everything will be fine. When we love 
God, we live according to His com-
mandments. When we love God our 
life cannot be wrong. The Lord calls 
for love and He rejects all pride, sin 
and hatred, the Patriarch pointed 
out. 

Source: TV Hram 
  

 ТАДА ЋЕ СЕ ОТВОРИТИ ОЧИ СЛЕПИМА, 
И УШИ ГЛУХИМА ОТВОРИЋЕ СЕ. 

 ТАДА ЋЕ ХРОМАЦ СКАКАТИ КАО ЈЕЛЕН, 
И ЈЕЗИК НИЈЕМОГА ПЈЕВАЋЕ 

(ИСА. 35, 5 –6.)  

Х 
ON 9 AUGUST 2021, ON THE FEAST OF 

ST. PANTELEIMON, HIS HOLINESS 

PORFIRIJE, SERBIAN PATRIARCH 

PORFIRIJE CELEBRATED THE HOLY HIER-

ARCHICAL LITURGY IN THE CHURCH OF 

ST. NICHOLAS OF MYRA, THE MIRACLE-
WORKER IN DONJI MILANOVAC. 



4 Парохијски гласник бр. 103. 

PATRIARCH PORFIRIJE 
CONGRATULATES THE 
SERBIAN OLYMPIANS 
ON THEIR SUCCESS 

 
His Holiness Patriarch congratu-

lates all members of the Serbian 

Olympic team and medal winners, 
especially Jovana Preković, Milica 
Mandić, who won the gold medal 
and repeated the success from the 
Olympic Games in Rio de Janeiro, as 
well as Serbian water polo players 
who won two Olympic gold medals 
in a generation. 

-Your success is an example to all 
of us of how to achieve the best results 
through joint work and harmony, the 
spiritual leader of Orthodox Serbs 
said in his address to the water polo 
national team of Serbia, which 
he hosted at the Patriarchal Pal-
ace in Belgrade before their trip to 
Tokyo. 

ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ 
ПОСТ 

Пресвета Дјева Марија, као Она 
која је родила Сина Божјег – 
Господа Исуса Христа, заузима је-
динствено место у молитвеном и 
богослужбеном животу Цркве. 
Најзначајнији празник посвећен 
Мајци Божјој – Успење Пресвете 
Богородице, издваја се, у односу на 
остале Богородичне празнике, по 
вишедневном посту који му прет-
ходи, а назива се Успенски, Велико-
госпојински или Богородичин пост. 
У свештеном периоду Успенског 
поста, који траје од 1/14. августа до 
28/15. августа, Црква нас позива на 
што усрдније подражавање начина 
живота Пресвете Богородице, која 
је време пре свога претстављења и 
Успења проводила у посту и моли-
тви. На тај начин, Црква нас у да-
нима поста води ка благодатном и 
духовном преображењу и обожењу 
наше, грехом укаљане, људске при-
роде.  

(Сајт СПЦ) 

Queen of the Heavenly Host, De-
fender of our souls, we Thy servants 
offer to Thee songs of victory and 
thanksgiving, for Thou, O Mother of 
God, hast delivered us from dan-
gers. But as Thou hast invincible 
power, free us from conflicts of all 
kinds that we may cry to thee:           

Rejoice, unwedded Bride! 

МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ 
БОГОРОДИЦИ 

О Пресвета Мајко Божија, Ти 
која си родила Богочовека Христа, 
помози нам у овим данима, када је 
збуњеност достигла врхунац; када 
сви они који одлучују о судбини 
народа Божијега, мисле да „службу 
Богу чине“, кроз омаловажавање 
Његовог присуства у свету. 
Измоли милост у Сина свога да нам 
помогне, да нас штити од корона 
вируса и од неразума и од сваке 
друге невоље. Помози, о Богомати,  
у ово време, када се молитвено се-
ћамо Твога одласка у небо, да Тво-
јим посредовањем и заступниш-
твом угледамо светлост на крају 
тунела у коме смо се нашли и из 
кога не налазимо пут. Умудри вла-
стодршце да разумеју да је највећи 
лекар наш Онај који нас је створио, 
Онај који се жртвовао за нас на 
Голготи и овом жртвом избавио 
род људски од погибли, Син Твој и 
Господ наш Исус Христос, Коме 
нека је слава у векове векова!              

(О. Ми) 
 

PRAYER TO OUR MOST 
HOLY LADY THE 

MOTHER OF GOD 

My most gracious queen, my 
hope, Mother of God, shelter of or-
phans, and intercessor of travellers, 
strangers and pilgrims, joy of those 
in sorrow, protectress of the 
wronged, see my distress, see my af-
fliction! 

Help me, for I am helpless. Feed 
me, for I am a stranger and pilgrim. 
Thou knowest my offense, forgive it 
and resolve it as Thou wilt.  

For I know no other help but 
Thee, no other intercessor, no gra-
cious consoler but Thee, O Mother 
of God, to guard and protect me 
throughout the ages. Amen. 

 

ON THE LAST COMPETITION DAY OF THE 

OLYMPIC GAMES IN TOKYO, HIS HOLI-

NESS PORFIRIJE, SERBIAN PATRIARCH, 
CONGRATULATES ALL SERBIAN ATHLETES 

ON A DIGNIFIED AND SUCCESSFUL 

PRESENTATION OF SERBIA AT THE LARG-

EST SPORTS EVENT IN THE WORLD. 

ЗАВОЛИ ПОСТ НАЈДИВНИЈИ – ДЕЛО 
 ВЕОМА ПОШТОВАНО И БОГОУГОДНО. 

ПОСТ ЈЕ ДУШИ ОДБРАНА ДОБРА,  
ТЕЛУ ПОУЗДАНИ СУСТАНАР.   

ПОСТ ЈЕ ОРУЖЈЕ ОДВАЖНИМА,  
ШКОЛА ПОДВИЖНИЦИМА.  
ПОСТ ОДБИЈА ИСКУШЕЊÂ,  

ОН БЛИСТА НА ПОДВИГУ ПОБОЖНОМ. 
ПОСТ УЗНОСИ МОЛИТВУ НА НЕБО. 

ПОСТ ЈЕ ПУТ КА ПОКАЈАЊУ. 
 

СВЕТИ ЈЕФРЕМ СИРИН 


