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СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА 
Eng li s h  v er s ion  of  th i s  art ic le  i s  av ai lab le  a t  ou r  we b s i t e  wi th  add i t i on al  ph ot os  

 

Родитељи и деца су се прво оку-
пили на вечерњој служби у спомен 
првог архиепископа српског, уз 
присуство и осталих парохијана 
који су желели да се окрепе живим 
доказом чувања српског имена и 
вере међу новим нараштајем, у но-
вој домовини. 

И мала деца су навикла на дуга 
православна богослужења, а њи-
хови старији вршњаци већ помажу 
свештеницима у узношењу моли-
тава Господу. 

По завршетку вечерње службе, 
приступило се освећењу и сечењу 
славског колача.  

Окретање славског колача ру-
кама најмлађих чланова наше за-

једнице огрејало је срца свих при-
сутних. У том тренутку, заиста је 
Христос био са нама – и јесте, и 
биће. 

По завршетку обреда, наша учи-
тељица Емилија Симић је позвала 
ђаке да пригодним рецитацијама 
обележе Дан Св. Саве, заштитника 
и помоћника свих православних 
српских ђака и студената широм 
света. 

Учествовали су готово сви - од 
најмлађе дечице, до већ великих 
девојака и момака. Сви су 

поздрављени аплаузом - ђаци за 
храброст и жељу да говоре језиком 
предака, а родитељи за труд да 
децу васпитају у српској вери и 
традицији. 

На позив прота Милорада и Пе-
тра, наши малишани су на крају у-
зели нафору и уз пригодан поклон 
за завршетак школске године, дру-
жење се наставило и у црквеној 
сали. 

Прота Милорад се у завршној 
беседи захвалио нашим досадаш-
њим учитељицама, Миљани Влајић 
и Емилији Симић, које су предано 
годинама васпитавале генерације 
српске деце у нашој парохији. Од 
следеће године, ту дужност преу-
зеће наши нови учитељи - Јелена 

У УТОРАК УВЕЧЕ 26. ЈАНУАРА, НАША 

ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА СИНОЋ ЈЕ 

ПРОСЛАВИЛА СВОЈУ ШКОЛСКУ СЛАВУ, 
СВЕТОГ САВУ, УТЕМЕЉИТЕЉА СРПСКЕ 

ПРОСВЕТЕ И ШКОЛСТВА. 

 ПАРОХИЈСКИ ГЛАСНИК ХРАМА „СВ. ТРОЈИЦА“ 
HOLY TRINITY SERBIAN ORTHODOX CATHEDRAL, 1 NOEL ST, BRUNSWICK EAST VIC 3057 

ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР МИЛОРАД ЛОНЧАР, ПАРОХ И СТАРЕШИНА ХРАМА  0478 922 154  frmilorad@hotmail.com  
ПРОТОЈЕРЕЈ-СТАВРОФОР ПЕТАР ДАМЊАНОВИЋ, ПАРОХ  0467 613 165  protapetar@hotmail.com 

  SVTROJICA.MELBOURNE   СВТРОЈИЦАБРАНЗВИК HOLY.TRINITY.BRUNSWICK 
МЕЛБУРН, НЕДЕЉА 31. ЈАНУАР  2021.  Број  74  Година III 

СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ. 

Полазници школе са учитељицама,  свештеницима и председником црквеног  одбора  
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Попратњак и Милан Тодоровић, 
којима желимо сваки успех и ра-
дост у овој хвале вредном заду-
жењу у нашој заједници! 

 

 

 

  

 ПРОТА МИЛОРАД ЈЕ НАЈАВИО И 
 

 ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

 ЗА  
СУБОТУ, 6. ФЕБРУАРА ОД 10 ДО 13Ч. 

 
ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ ОБРА-

ТИТЕ СЕ НОВИМ УЧИТЕЉИМА НА 

АДРЕСУ:      
 SCHOOL@SVTROJICA.MELBOURNE. 

ПУСТИТЕ ДЈЕЦУ, И НЕ БРАНИТЕ ИМ ДА ДОЛАЗЕ К МЕНИ, ЈЕР ЈЕ ЊИХОВО  ЦАРСТВО НЕБЕСКО. (МТ 19,14) 

У ч и т ељ и М и л а н ,  Е м ил и ј а ,  Ј ел ен а  и  М и љ а н а  
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ОДЕЛО МИЛОСРЂА 

азмишљање о Царству Небе-
ском неминовно води човека 
путем искуства светоотач-

ког. А искуство Цркве Христове 
нуди нам безброј примера мило-
срђа, које постаје најкраћи пут ка 
човековом циљу. Неки проповед-
ници Речи Божије, иако, у прак-
тичном смислу, имају право када 
кажу да је гроб, у кога се човек по-
лаже, најкраћи пут у Небо, сло-
жили би се да је милосрђе, инспи-
рисано љубављу Бога живога, 
управо тај најкраћи пут. Наравно, 
поред тога што га називамо нај-
краћи, он је и најсигурнији пут да 
се стигне на „десну страну“ Спаси-
тељеву, у друштво оних за које ће 
Господ изговорити речи: милосрђа 
твога ради, уђи у дом Оца мојега.  
Јер је нама циљ да се нађемо на 
месту где „нема бола ни уздисаја“ у 
„наручју Аврамовом“.  

Апостол љубави, Павле, у својој 
посланици Колошанима, речима: 
„Обуците се,  дакле,  као иза-
браници Божији,  свети и љуб-
љени, у милосрђе,  доброту,  
смиреноумље, дуготрпељи-
вост“ (Кол.  3,12) , јасно нагла-
шава шта нам је чинити. Ми чи-
тамо ове речи Апостола, не зато да 
се дивимо његовој поруци Коло-
шанима, већ зато да сами себе ви-
димо у улози оних на које се ове 
значајне речи односе. Све што чи-
нимо, чинимо због самих себе и 
свога приближавања Богу. Нашим 
ставом у односу на Павла, највећег 
хришћанског писца, њему ништа 
не можемо да допринесемо. Нити 
да додамо нити да одузмемо нешто 
од његове светости. Он је за сва 
времена нашао место у близини 
Божијој. Али, његово разумевање 
Бога, Речи Његове, садржане у Је-
ванђељу, нама помаже и зато је пи-
сано слово апостолско, неопходно 
да га читамо испред самог Јеван-
ђеља, подсећајући сами себе на то 
да је Јеванђеље остварено у жи-
воту апостола и на који начин се то 

десило. Ово, не због тога што су А-
постоли били први слушаоци 
Господа и Његове Речи, већ зато 
што су у потпуности разумели 
суштину проповед Господа на-
шега. Значи, порука је јасна: ако 
хоћете да с Господом будете, „о-
буците се у милосрђе“. Ово одело 
постаје као „свадбено рухо“ на 
свадби царевог сина. Ако зами-
слимо позив Цара на свадбу Ње-
говог сина, те да та свадба траје 
све време док смо на овој пла-
нети, сигуран начин да останемо 
за трпезом царевом јесте обла-
чење у одело милосрђа. С друге 
стране, ако наше срце није отво-
рено за милосрђе, милост према 
другима, ми смо у сталној опасно-
сти да ће Господар затражити да и-
зађемо из Његове одаје, због тога 
што смо непрописно одевени.  

И, ако имамо милосрђе, оно је 
плод наше љубави за Бога и 
ближње, ако имамо милосрђе, и-
мамо и доброту, ако имамо 
доброту, имамо смиреност, и ако 
имамо смиреност и кротост, имамо 
и дуготрпељивост. Милосрђе, 
дакле, као плод љубави, помаже 
нам да имамо и друге врлине, које 
нас, неминовно, држе у заједници 
са Богом. 

О значају милосрђа лепо говори 
свети владика Николај:  

„Треба ли и спомињати, да 
је милосрђе веће од правде зе-
маљске? Да није милосрђа,  
људи би по самој земаљској ,  
законској  правди сви изги-
нули.  Закон не може без мило-
срђа ни да одржи оно што 
постоји,  док милосрђе 
ствара нова и велика дела у 
свету.  Милосрђе је и  сав овај  
свет створило.  Зато је боље 
вежбати људе од детињства 
у познању сладости мило-
срђа,  него ли у познању 
оштрине закона.  Јер закону 
ће се моћи научити увек,  али 
кад срце отврдне,  тешко је 
повратити се  и бити 

милосрдан.  Јер ако су људи 
милосрдни, неће се огрешити 
ни о закон; али ако сав закон 
испуне,  могу ипак бити 
сасвим празни од милосрђа и 
изгубити венац славе који је 
Бог  одредио милосрднима“.  

Одмах по читању посланица – а-
постола, долази читање Светог је-
ванђеља. Ово је тренутак када сам 
Господе проповеда и најнепосред-
није нам саопштава шта је то што 
Он очекује од нас. Тако, у данаш-
њем Јеванђељу, кроз причу о бога-
том младићу, Господ поручује да 
је, за заједништво са Њим, до-
вољно да чинимо то што Црква 
прописује, али ако хоћемо нешто 
више од тога, потребно је да цео 
свој живот посветимо Богу, да не 
мислимо о овоме свету и његовим 
оптерећеностима, другим речима,  
да се одрекнемо свега. То постаје 
за човека стварни изазов. Наравно, 
није нам дано да се лако можемо 
одрећи свога материјалног окру-
жења. Зато Господ истиче да је 
тешко богатоме ући у Царство Бо-
жије. Није немогуће али је веома 
тешко.  

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога живога, помози нам, Благи, да 
у време оптерећености сваке 
врсте, испита вере наше, духовне 
кризе, која настаје због недовољне 
посвећености молитви  и осталим 
врлинама, да останемо обучени у 
одело милосрђа, које нам омогу-
ћује заједништво за Твојом трпе-
зом. Амин. 

Прота Милорад Лончар 

  

Р 
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 ПОЗИВ НА УПИС У 
ШКОЛУ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА У 2021. 

Драга децо и родитељи, 

Добро дошли у школу српског 
језика при Црквеној општини 
Света Тројица у Брансвику. 

Ова школа постоји 53 године и 
генерације студената похађали су 
нашу школу.   

Вођени учитељима, који су своје 
знање, љубав и бескрајну жељу да 
сачувају корене и припадност срп-
ском народу, улажу да образују 
децу као поносне чланове српске 
заједнице у Аустралији, ми и ове 
године позивамо децу да се упишу 
у нашу школу. 

Наша школа је акредитована од 
владе Викторије да може да одр-
жава наставу на српском језику. 

 

Децо, дођите да се дружимо и 
кроз разне активности  учимо наш 
лепи српски језик. 

Резервишите ваше време у су-
боту ујутро од 10-1 за српску 
школу. Поред учења у нашим про-
сторијама уживо, ми организујемо 
учење и виртуално. 

 

И како је наш Свети Сава оста-
вио у аманет свим Србима ма где 
они били, да чувају српски језик, 
културу и Православље, дођите у 
нашу школу  српског језика, упи-
шите вашу децу и испунимо ама-
нет на понос свих нас. 

Добро дошли, наши учитељи вас 
чекају на упису ! 

отац Милорад Лончар 
Старешина храма 

CALL FOR SERBIAN 
LANGUAGE SCHOOL 
2021 ENROLMENT 

Dear parents and children, 

Welcome to the Serbian language 
school, operating as part of our Holy 
Trinity church and parish. 

This school celebrates 53 years of 
existence; generations of students 
have attended it.  

Guided by our teachers, who have 
dedicated their knowledge, love and 
desire to preserve Serbian heritage 
and educate our children as proud  

members of Serbian Australian 
community, we invite the children to 
enrol in our school programme. 

Our school is accredited by Victo-
rian government as Serbian lan-
guage school. 

 

Children, join us to hang around 
and learn our beautiful Serbian lan-
guage through various activities. 

Reserve your time for Serbian 
school on Saturday morning from 
10am to 1pm at our classroom at 
church grounds. 

Beside the classes in the class-
room, we also organise remote 
learning via Zoom meetings. 

 

As our St Sava vowed all Serbs to 
preserve their language, culture and 
Orthodox faith – we invite you to 
keep the pledge by visiting and en-
rolling your children in our Serbian 
language school! 

Fr Milorad Loncar 
Dean 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 31./18. ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ 
 

СВ. АТАНАСИЈЕ ВЕЛИКИ И СВ. МАКСИМ СРПСКИ  

НЕДЕЉА ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ПО ДУХОВИМА - Глас 1. 

Јутрење: Јеванђеље васкрсно 1 . Мт. 28,16-20 
Литургија: Апост. Кол. 3,12-16;  Јев. Лк. 18,18-27 

ЧЕТВРТАК, 4. ФЕБРУАР АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч   

СУБОТА, 6. ФЕБРУАР ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 19ч 

НЕДЕЉА, 7. ФЕБРУАР - СВ. ГРИГОРИЈЕ БОГОСЛОВ ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

 

РОДИТЕЉИ, НЕМОЈТЕ ДА БРИНЕТЕ АКО 

ВАША ДЕЦА  БАШ НЕ РАЗУМЕЈУ СРПСКИ 

ЈЕЗИК. У ПРИЈАТЕЉСКОЈ АТМОСФЕРИ 

КРОЗ ИНДИВИДУАЛАН И РАД У 

ГРУПАМА, ДЕЦА УБРЗО СТИЧУ  ЗНАЊЕ 

НА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ВРЛО ПОНОСНИ. 

ШКОЛСКА ГОДИНА ПОЧИЊЕ   
У СУБОТУ 6. ФЕБРУАРА 2021. 

 ОД 10 -13 ЧАСОВА 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ OKO УПИСA: 
SCHOOL@SVTROJICA.MELBOURNE  

PARENTS, DO NOT BE CONCERNED IF 

YOU CHILDREN ARE NOT PROFICIENT IN 

SERBIAN. IN FRIENDLY ATMOSPHERE 

THROUGH BOTH INDIVIDUAL AND GROUP 

WORK, THEY WILL QUICKLY ACQUIRE 

KNOWLEDGE MAKING THEM CONFIDENT 

AND PROUD OF THEIR ACHIEVEMENTS. 

THE SCHOOL BEGINS ON 
 SATURDAY 6 FEBRUARY, 10AM – 1PM. 

 
ENROLMENT ENQUIRIES: 

SCHOOL@SVTROJICA.MELBOURNE  


