
  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 
НЕДЕЉА, 18. / 5. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 

СВЕТИ МУЧЕНИЦИ АГАТОПОД И ТЕОДУЛ 
НЕДЕЉА ПЕТА ПОСТА  - ГЛУВНА 

ЧЕТВРТА ПЕТА ЧАСНОГА ПОСТА - Глас 4. 

Јутрење 9ч: Јеванђеље васкрсно 11 . Мт. 28, 16-20 
Лит.  Гал. 3,23-29;  Јев. Мк. 10,32-45; Лк. 7,36-50 

 СРЕДА, 21. АПРИЛ ЛИТУРГИЈА ПРЕЂЕ. ДАРОВА У 10ч У КАРУМ ДАУНСУ                 

ЧЕТВРТАК, 22. АПРИЛ АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

 СУБОТА, 24. АПРИЛ – ЛАЗАРЕВА СУБОТА 
СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10 ЧАСОВА 

ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 18ч – В Р Б И Ц А 

НЕДЕЉА, 25. АПРИЛ– Ц В Е Т И 
ШЕСТА НЕДЕЉА ПОСТА – УЛАЗАК Г.И.Х. У ЈЕРУСАЛИМ 

ЈУТРЕЊЕ У 9ч, СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10ч 
ВЕЛИКОПОСНО ВЕЧЕРЊЕ У 18ч – КАРУМ ДАУНС 

ПАНДЕМИЈСКИМ МЕРАМА ЈЕ ОГРАНИЧЕНО ПРИСУСТВО У ЦРКВИ И САЛИ НА 150 ОСОБА.  
ОБАВЕЗНО СЕ УПИШИТЕ У ЕЛЕКТРОНСКУ ИЛИ ПАПИРНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИСУТНИХ. 

 

У СУСРЕТ ВАСКРСЕЊУ 

 

Субота праведног Лазара (грч: 
Σάββατο του Λαζάρου), уочи Цвети, 
посвећена је васкрсењу Лазара из 
Витиније, кога је Исус Христос 
васкрсао из мртвих после четво-
родневног пребивања у гробу. Овај 
празник је установљен у Јеруса-
лиму крајем IV века. После васкр-
сења, Лазар је био Епископ на 
Кипру. Овај празник Срби, а многе 
породице славе Лазареву суботу 
као Крсну славу. 

На Лазареву суботу празнује се 
посебно и врло живописан обичај 
познат под именом Врбица. Овог 
дана брало се олистало пруће од 
врбе. Лазарева субота, односно 
Врбица, дан је дечје радости. До 
Другог светског рата, Лазарева су-
бота (Врбица) прослављала се и 
као школска свечаност. Деца су се, 
лепо обучена, украшена звончи-
ћима, кретала у поворкама и про-
водила време у игри око извора. 
Пратећи елементи овог празника 

имају библијско утемељење (Јн 12). 
После Лазаревог васкрсавања, И-
сус Христос улази свечано у Јеру-
салим, а маса раздраганог света 
дочекује га свечано; поред осталог, 

у рукама носе палмове 
гранчице. Данашње 
врбове гранчице за-
мена су за палмине. 
Убране врбове гран-
чице на Лазареву су-
боту носиле су се и 
благосиљале у цркви, 
па су потом чуване у 
кућама. На Врбицу, 
после подне, увек се 
држала литија изван 
храма. Сведочанстава 
ο Врбици имамо већ 
крајем IV века. У ли-
тији су учествовали, 
као и данас, одрасли и 
деца носећи у рукама 
гранчице маслина и 
палми. У крајевима где 
нема маслина и палми 
носе се гранчице врбе.  

(Сајт СПЦ) 
 
 

 ВРБИЦА – ЛАЗАРЕВА СУБОТА    

У НАШЕМ ХРАМУ УВЕЧЕ У 18 ЧАСОВА ЈЕ 
ВЕЧЕРЊЕ, ОСВЕЋЕЊЕ ВРБИЦЕ И ОПХОД 
ОКО ХРАМА. ДОВЕДИТЕ СВОЈУ ДЕЦУ ДА 

УЧЕСТВУЈУ У ПРОСЛАВИ ЊИХОВОГ 
ПРАЗНИКА.   

 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 18. АПРИЛ  2021.  Број 85.  Година III 

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



2 Парохијски гласник бр. 85 

СТАРОЗАВЕТНИ ЗАКОН ЈЕ ВАСПИТАЧ ЗА ХРИСТА 
 

ко о Старозаветном закону – 
Мојсијевом закону – 
размишљамо одвојено од 

Новога Завета, од Јеванђеља и О-
нога који је Јеванђеље открио, 
ништа нам неће бити јасно. Бог, 
Који је по премудрости Својој бри-
нуо о изабраном народу, народу из 
кога је требало да дође Христос по 
телесној линији, помагао је томе 
народу да се одржи у разним при-
ликама. Знамо да је Бог извео 
Израиљ из египатског ропства, да 
их је хранио 40 година док су лу-
тали по Синајској пустињи, да им 
је дао прецизан закон кога су се 
они држали.  

Апостол Павле, пишући посла-
ницу Галатима, каже: „А прије до-
ласка вјере бисмо под законом чу-
вани и затворени за вјеру која се и-
мала открити. Тако нам закон 
постаде васпитач за Христа, да 
би се вјером оправдали“(Гал. 3,23-
24). Закон је припремао староза-
ветног човека кроз редован однос 
са Богом, кроз испуњење запове-
сти. Интересантно је да је тај закон 
био, у одређеном смислу савршен, 
када је одређивао наш однос са Бо-
гом, родитељима и ближњима, али 
с друге стране показивао је зна-
чајне мањкавости. Рецимо, дозво-
љавао је освету, сразмерно оште-
ћену коју један човек претрпи. На 
пример, речено је: „Око за око, зуб 
за зуб“. У томе се огледа та сра-
змера. Ако нам неко извади око, ми 
смо законски могли да њему изва-
димо око. И, то је било у реду и са 
Богом и са људима.  

Господ Исус Христос, Који је 
„испуњење закона“ говори нам: „Не 
гњевите се“. Он нам, дакле,  говори 
да не само што не треба да се све-
тимо, већ не треба ни да се гње-
вимо. Наш одговор је да то није 
фер, није људски, није у реду из 
разних разлога. Значи, логика по 
човеку не иде у корак са логиком 
по Богу. Враћајући се на речи апо-
стола Павла, да нам „закон постаде 
васпитач за Христа“, треба 

разумети да је у периоду, док су 
људи били под законом, њихово ра-
зумевање Бога и односа са њим 
није било потпуно, нити најјасније 
дефинисано. Знали су они да је 
њихов Бог велики, Бог освете, њи-
хов заштитник, али им тајне неба – 
царства небескога и живота у за-
једници са Богом нису биле поз-
нате. Најјасније се то види из про-
роштава о доласку Господа Исуса 
Христа, Када се Христос најављује 
преко пророка да ће доћи као „Цар 
Израиљев“. Њихово разумевање 
Христа као помазаника Божијег – 
Месије – Искупитеља и Избави-
теља палог човека значајно је огра-
ничено. И није ни чудо што је тако. 
Јер, не треба сметнути с ума да је 
Бог поступно припремао Израиљ-
ски народ на долазак Христов. Они 
су Бога доживљавали као судију, 
као страшнога Бога који је сваког 
часа могао да их казни.  Тек кроз 
Христа и Његову проповед нама 
постаје јасније шта је то што Бог 
очекује од нас људи.  Бог за нас 
није судија, већ је љубав безгра-
нична. Нас за Њега не веже страх 
од Њега, него љубав која је основа 
на којој се заснивају сви односи; 
људи са Богом и људи међусобно.  

Често, када говоримо о гресима 
Израиља, тврдимо да они, због 
своје огреховљености или заслеп-
љености грехом нису препознали 
Христа. Тачно је то да су они имали 
тај проблем, јер је очито да грех за-
магљује наше духовне видике. Али, 
такође, тачно је и то да и данас, 
после јасног откровења Бога од 
стране Спаситеља, ми показујемо 
неверу, збуњеност, и веома често 
стајемо на стране оних који су 
распињали Господа на Велики Пе-
так.  

Вера коју нам је Христос 
открио, нада коју у Њега имамо, 
помаже нам да истрајавамо и тамо 
где није лако истрајати. Охрабрују 
нас речи Христове упућене разним 
болесницима које је исцелио, када 
им каже: „Иди синко, опраштају ти 

се греси твоји“; вера твоја спасе 
те“; „нека ти буде по вери твојој“, 
итд. Тако, ако је вера спасла оне 
који су прилазили Христу ради ле-
чења, излечиће и свакога од нас, 
ако истински са вером прилазимо 
Господу, оном Господу који је про-
рекао од речи до речи последње 
догађаје везане за овоземаљски 
живот. „Ево, улазимо у Јерусалим, и 
син човечији биће предан глава-
рима свештеничким и књижевни-
цима, и осудиће га на смрт, и пре-
даће га незнабошцима; и наругаће 
му се, и биће га, и попљуваће га, и у-
биће га, и трећи дан 
устаће“(Мк.10,33-34). Свети вла-
дика Николај ово објашњава овако: 
„Све ово збило се од речи до речи, и 
тачка по тачку, само на неколико 
дана доцније. Овакво тачно пред-
сказање могао је дати само Онај, 
пред чијим очима нема завесе 
између садашњости и будућности, 
Онај који види оно што ће се дого-
дити исто онако јасно као и оно 
што се већ догађа“. Исто тако, као 
што је Господ прорекао своју смрт 
и васкрсење, тако је у свему исти-
нито Његово обећање вечности 
свима онима који верују у Њега 
као Спаситеља света и човека. 

Црква нас ове недеље, пред 
васкрсење праведнога Лазара опо-
миње на истинитост пророчанства 
Господњег, како бисмо, кроз 
размишљање о томе, учврстили се 
у вери којом се спасавамо. Пре 
Христа Израиљ се припремао кроз 
закон да би разумео и прихватио 
Бога, а Нови Израиљ се „оправдава 
вјером“ а не законом. Та наша вера 
подгрева се редовним молитвеним 
правилом, редовним доласком на 
богослужења, размишљањем о 
Богу који воли човека, Његовим 
пророчким речима, чудима која је 
чинио, нашим милосрђем и уоп-
ште нашим односом према љу-
дима. Господе помози нам да разу-
мемо чињеницу да се спасавамо 
вером у Тебе Спаситеља. Амин.   

   Прота Милорад Лончар 

  

А 
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THE CAREGIVER  

 

My dear mother was diagnosed 
with dementia back in 2003. Soon 
after the diagnosis I moved her from 
Coeur d’ Alene, Idaho, and into an 
assisted living place on Vashon Is-
land, where I could be involved in 
the supervision of her care. Her de-
mentia progressed for the next four 
years, and almost from the begin-
ning she needed me to be with her 
as much as possible. I spent hour's 
everyday by her side, taking her on 
drives around the island, treating 
her to 
lunches in 
the Chinese 
restaurant, 
and bring-
ing her to 
the monas-
tery for ser-
vices. As I 
attended to 
her spir-
itual and social needs, as best I 
could, I felt blessed. 

My willingness to sacrifice my 
time and energy for my mother, in 
her time of need, was based not only 
on my love for her, but I saw this as 
an opportunity to pay her back for 
all the love and care she had given 
me while I was growing up. 

Increasingly, people are being 
called upon to be caregivers for par-
ents, siblings, or other family mem-
bers. As the economy falters, and the 
pandemic continues, we are, as a 
people, having to take on responsi-
bilities that were in past generations, 
the norm. Extended families were 
common during most of our nation’s 
history, where multiple generations 
living in one house was the norm. El-
derly family members were never 
sent to live in institutions. 

It is important that caregivers not 
sacrifice their own spiritual and 

social needs as they take on the extra 
burden of attending to the physical, 
medical, and social needs of their 
family members. Caregivers have 
every right to have a life of their 
own, and should make sure to attend 
to their own need for friendships, 
social engagements, and church life. 
The caregiver must not feel guilty, or 
feel they are betraying their loved 
one, when they step out with friends 
for dinner and a movie. They should 
not feel they are abandoning their 
responsibility by attending the di-
vine services, or partaking in a Bible 
study. 

I know only too well that, as a 
priest, I must tend to my own spir-
itual and emotional needs if I am to 

have the en-
ergy to minis-
ter to others. 
If I were to al-
low myself to 
be depleted, 
spiritually and 
emotionally, I 
would do a 
disservice to 
those whom I 

serve, and I would ultimately fail in 
my service to them. 

We should not feel as though we 
are betraying a family member, (or, 
in the case of a priest, a parishioner) 
when we spend an evening with 
friends, or take time out with other 
family members for a special outing. 
When we allow ourselves to become 
depleted, the person in our care will 
ultimately suffer, for a caregiver (or 
priest) who becomes resentful, can 
slip into being abusive, without even 
realizing it. 

There are any number of organi-
zations that can provide in-home 
care when the caregiver needs a 
break. Whether we be a caregiver, 
social worker, or a priest, or anyone 
in service to others, we must be sure 
to take care of ourselves, lest we be-
come ineffective in our service. 
When flying on an airline, we are in-
structed by the flight attendant, 

when the oxygen apparatus falls 
down, to place it over our own face 
before taking care of the person next 
to us. Likewise, if we do not take care 
of our own spiritual, emotional, and 
social needs, we will ultimately fail 
in our ministering to others. 

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

МИСЛИ ЗА 18. АПРИЛ 

   
Кад апостоли 
говоре о слав-
ном васкрсењу 

Господњем 
они говоре 

у  множини. 
Јер сваки од 
њих предаје 
своје сведо-
чанство и све-

дочанство осталих другова својих. 
Тако и апостол Петар пише: јер 
вам не показасмо силе и доласка 
Господа нашег Исуса Христа по 
приповеткама мудро измишљени-
јем, него смо сами видјели славу 
Његову. 

Натанаил није хтео веровати 
само по чувењу. Зато га апостол 
Филип позва: дођи и види! Ната-
наил дође, и виде и верова. Тако и 
сви остали апостоли:  док се не 
приближише Христу, докле не 
чуше и не видеше, не хтеше веро-
вати. Њихов Здрави природни 
смисао тражио је очевидна факта а 
не приче. 

О браћо моја, наша је вера добро 
утврђена и доказана. Траг Божји у 
свету добро је утрвен. Нико не 
мора сумњати. Христово васкр-
сење добро је посведочено. Нико 
не мора очајавати. Сумња и оча-
јање два су црва, која се рађају од 
упљувака греха. Ко не греши, тај 
јасно види утрвени траг Божји у 
свету и јасно познаје васкрсење 
Христово. 

WE MUST FIRST CARE  
FOR OURSELVES 

САМИ СМО ВИДЕЛИ СЛАВУ ЊЕ-
ГОВУ (2 ПET. 1,16)      
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О васкрсли Господе, укрепи нас 
силом Духа Твог Светог, да не гре-
шимо, те да не ослепимо за траг 
Твој у свету и за светло васкрсење 
Твоје. Теби слава и хвала вавек.  

Амин.  Св. Владика Николај 

СВ. МАРИЈА 
ЕГИПЋАНКА 

Животопис ове дивне светите-
љке написао је св. Софроније 
патријарх Јерусалимски. Неки 
Јеромонах, старац Зосима, удаљи 
се једном уз Часни Пост у зајор-
данску пустињу за двадесет дана 
хода. Наједном он угледа једно 
људско биће, суха, 
нага тела, и косе 
беле као снег, које 
нагне бегати од 
погледа Зосимовог. 
Старац је дуго 
трчао, док оно биће 
не прилеже у јед-
ном потоку и не 
викну: авво Зо-
симе, прости ми 
ради Господа, не 
могу ти се обра-
тити, јер сам жена 
нага! Тада јој Зо-
сим добаци своју 
горњу хаљину; она се огрну и јави 
му се. Устрашен беше старац 
чувши своје име из уста те жене 
непознате. После дугог наваљи-
вања његовог, жена му исприча 
своје житије. Она беше рођена у 
Мисиру, и од дванаесте своје го-
дине поче живети развратно у А-
лександрији, и проведе у разврату 
пуних 17 година. Гоњена блудним 
огњем телесним она седе једнога 
дана на лађу, која пловљаше ка Је-
русалиму. Приспев у Свети Град 
хтеде и она ући у цркву да се 
поклони Часном крсту, али је нека 
невидљива сила задржаваше и не 
даваше јој ући. У великом страху 
погледа она у икону Пресвете Бо-
городице у притвору и мољаше се 
Њој, да јој допусти ући и целивати 
Часни Крст исповедајући греш-
ност и нечистоћу своју, и обећава-
јући да ће после поћи тамо камо је 

Света Пречиста буде упутила. Тада 
јој би допуштено ући у цркву. 
Пошто целива крст изађе поново у 
притвор пред икону и захвали се 
Богородици, но у том чу глас: ако 
пређеш Јордан, наћи ћеш добар 
мир! – Она одмах купи три хлеба и 
крену за Јордан, где стиже истог 
вечера. Сутрадан се причести у ма-
настиру св. Јована и пређе реку. И 
проживе у пустињи читавих 48 го-
дина, у превеликим мукама, у 
страху, у борби са страсним поми-
слима као са дивљим зверовима. 
Хранила се зељем. После тога, када 
стајаше на молитви, виде је Зосима 
како стоји уздигнута на ваздуху. 
Она га замоли да идуће године до-

несе јој При-
чешће на о-
балу Јордана, а 
она ће доћи да 
се причести. 
Идуће године 
Зосима дође с 
Причешћем у-
вече на обалу 
Јордана, но чу-
ђаше се, како 
ће светитељка 
прећи Јордан. 
У том виде 
према месе-
чини, да она 

дође реци, прекрсти реку, и пође 
по води као по суху. Кад је приче-
сти, она га замоли, да идуће године 
дође у онај исти поток где су се 
прво видели. Зосима оде и нађе 
тело њено мртво на оном месту, и 
више главе на песку написано: 
погреби, авво Зосиме, на овом 
месту тело смерне Марије, предај 
прах праху, преставила сам се 1. 
априла у саму ноћ спасоносног 
Христовог страдања, по причешћу 
Божествених Тајни. Из овога на-
писа дозна Зосима прво њено име, 
и друго и страшно чудо, да је она 
прошле године оне исте ноћи кад 
се причестила стигла у тај поток, 
до кога је он морао путовати 20 
дана. И тако Зосима сахрани тело 
чудесне светитељке Марије Егип-
ћанке. А када се врати у манастир 
исприча целу историју њенога жи-
вота и чудеса, која је он лично 

видео од ње. Тако Господ зна да 
прослави покајане грешнице. Св. 
Марија спомиње се још и пете не-
деље Часног Поста. Црква је 
истиче верним у те посне дане као 
узор покајања. Упокојила се око 
530 год. (Пролог) 

   

WEBSITE NEWS  

CHURCH BOARD TAKING OATH 

The Church Community board 
has taken the oath of office: 

https://svtrojica.melbourne/blog/2021/04/oath/ 

FR PETAR’S LECTURE 

Fr Petar held the lecture at the 
Rockbank theology dinner: 
https://svtrojica.melbourne/blog/2021/04/rokbenk  

 

 

HOLY WEEK TIMETABLE 

Services from 27 Apr to 4 May: 
https://svtrojica.melbourne/im-

ages/blog/2021/holy_week_2021.pdf  

ДУХОВНО ВЕЧЕ:  25. АПРИЛ 
ХРАМ СВ. СТЕФАНА 

  КАРУМ ДАУНС 
 

18Ч  ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА 
 

19Ч  ДУХОВНО ПРЕДАВАЊЕ 
  

ПРЕДАВАЧ: 
ПРОТОЈЕРЕЈ – СТАВРОФОР  

МОМЧИЛО ВУКША   
 

20Ч  ВЕЧЕРА ЗА СВЕ ПРИСУТНЕ 


