
  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ВАСКРС 2021. 
НЕДЕЉА, 25. / 12. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 

УЛАЗАК ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА У ЈЕРУСАЛИМ 
Ц В Е Т И  

ШЕСТА НЕДЕЉА ЧАСНОГА ПОСТА  

Јутрење 9ч: Јеванђеље васкрсно 11 . Мт. 21, 1-20; 15-17 
Лит.  Апостол: Фил. 4, 4-9; Јев. Јн. 12, 1-18 

ВЕЛИКИ УТОРАК, 27. АПРИЛ ЛИТУРГИЈА ПРЕЂЕ. ДАРОВА У 10ч У НАШЕМ ХРАМУ                 

ВЕЛИКА СРЕДА, 28. АПРИЛ СВ. ТАЈНА ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊА У 19ч У ГРИНЗБОРОУ 

ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК, 29. АПРИЛ    ЈУТРЕЊЕ У 9, СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10 ЧАСОВА 
БДЕНИЈЕ СА ЧИТАЊЕМ 12 СТРАСНИХ  ЈЕВАНЂЕЉА У 19ч  

ВЕЛИКИ ПЕТАК, 30. АПРИЛ 
ЦАРСКИ ЧАСОВИ У 8ч • ВЕЧЕРЊЕ СА ИЗНОШЕЊЕМ 
ПЛАШТАНИЦЕ У 19ч • ЈУТРЕЊЕ СА ОПХОДОМ ОКО 

ХРАМА У 20ч 

ВЕЛИКА СУБОТА, 1. МАЈ СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10ч  

НЕДЕЉА, 2. МАЈ - ВАСКРСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ 
  

ЈУТРЕЊЕ У 23:30 (УОЧИ ВАСКРСЕЊА) 
СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У 9:30ч 

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

 

УЛАЗАК ГОСПОДА ИСУСA ХРИСТА У ЈЕРУСАЛИМ - ЦВЕТИ 
Улазак Христов у Јерусалим - 

Цвети (грч: Η Είσοδος του Χριστού 
στα Ιεροσόλυμα), покретни празник 
који се слави сутрадан по васкр-
сењу Лазаревом, тј. Лазаревој су-
боти (Врбица), шесте недеље Вели-
ког поста и недељу дана 
пред Васкрс. Установљен у 
Јерусалиму крајем IV века 
за успомену на последњи, 
царски и свечани улазак 
Господа Исуса Христа у 
свети град Јерусалим, ја-
шући на магарету, шест 
дана пре Пасхе (Мт 21,1-10; 
Јн 12,12-18). Том приликом 
народ Га је дочекао као 
Цара, простирући своје ха-
љине и гранчице дрвећа, 
носећи у рукама палмове гран-
чице. Тога дана је Исус Христос, 
праћен својим ученицима и мнош-
твом народа, кренуо из села 

Витиније у Јерусалим. Дошавши 
до села Витфага, у подножју 
Маслинске горе, рече двојици уче-
ника: „Идите у село које је пред 
вами, и одмах ћете наћи магарицу 
привезану и магаре с њом; одре-

шите је и доведите, И ако вам ко 
год шта рекне, кажите: требају 
Господу! - и одмах ће их дати“. У-
ченици урадише како им је Хри-
стос заповедио, и кад доведоше 

магаре, Он га узјаха и на њему 
крете у Јерусалим. 

Глас да долази Спаситељ, онај 
што је васкрсао Лазара, брзо се ра-
ширио и мноштво народа Му се 

придружило. Једни су га 
сусретали с палминим 
гранчицама у руци, друти 
су бацали своје хаљине на 
пут куда ће проћи, трећи су 
резали гранчице од дрвета 
и бацали на пут. Када Исус 
Христос изиђе на Маслин-
ску гору, они који га пра-
тише повикаше: „Осана 
Сину Давидовом! Благосло-
вен који иде у име Господње, 
цар Израиљев!“ Али Исус је 
целим путем био жалостан, 

и кад силазаше низ гору, он баци 
поглед на Јерусалим у долини, 
заплака се и рече: „О, Јерусалиме! 
Кад би ти знао, особито у овај дан, 
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шта је за срећу твоју; али је сад са-
кривено од твојих очију. Јер ће доћи 
дани да ће те опколити неприја-
тељи твоји са свих страна, и раз-
биће тебе и децу твоју и неће 
оставити у теби камен на камену 
за то што ниси познао време у које 
си похођен“. 

Све се то дешавало пред праз-
ник Пасхе, па се у Јерусалиму 
беше сакупило света из многих 
крајева. Угледавши Исусов улазак 
у Јерусалим, многи се запиташе: 
„Ко је то?“, а из гомиле народа 
одговорише: „Исус, пророк из 

Назарета Галилејског“. Потом 
Христос уђе у храм, где су били 
кљасти и сакати, смилова се на њих 
и све их исцели. Међу народом и 
децом завлада велико одушев-
љење, те му клицаху: „Осана, Сину 
Давидовом, Цару Израиљском!“ 
Слушајући то, приђоше Му неки 
фарисеји, па му рекоше: „Чујеш ли 
то што ови говоре?“, нашта им он 
одговори: „Зар нисте никада чи-
тали: из уста мале деце и одојчади, 
начинио си себи хвалу“. Целог дана 
је Исус Христос држао проповеди 

у храму, а увече се са својим уче-
ницима вратио у Витинију. 

Канон за овај празник написао 
је Косма Мелод - Јерусалимљанин 
(средином VIII века). Овај канон 
сматра се најлепшим каноном овог 
врсног песника. Догађај Христовог 
уласка у Јерусалим, на икони се 
представља како Христос јаше на 
магарету, а прате Га ученици, док 
народ простире своје хаљине и 
баца гранчице на пут. 

(Сајт СПЦ) 

РАДУЈТЕ СЕ СВАГДА У ГОСПОДУ 
 

постол Павле упућује једну 
интересантну поруку Фи-
липљанима, када каже: „Ра-

дујте се свагда у Господу, и опет ве-
лим: радујте се“ (Фил. 4,4)! Зашто 
овај свети Божји човек овако го-
вори? Управо због тога што је жи-
вот у заједници са Богом једна 
општа радост. Ако смо са Богом, у 
нама је радост. Осећамо се зашти-
ћени, сигурни, снажни, одважни, 
ослобођени страха итд. Нема 
места тузи у срцима нашим, 
јер је Бог наш вечита радост. 
Суштина свега јесте у жив-
љењу са Богом. Наш народ је 
умео лепо да каже: „С ким си, 
‘наки си“. Ако смо са добрим 
људима у друштву, има много 
веће шансе да будемо добри. А 
шта да тек кажемо за дружење 
са самим Богом? Ако се са 
Њим дружимо, ми се, хтели то 
или не, уподобљавамо Њего-
вом бићу. Ми не знамо да у до-
вољној мери објаснимо мир 
Божји, који неминовно пре-
лази на нас, ако се са Њим 
дружимо. Због тога, нас ради, 
Апостол и говори: „И мир Бо-
жији, који превазилази сваки 
ум, сачуваће срца ваша и 
мисли ваше у Христу И-
сусу“(Фил. 4,7). Ово чување 
срца и мисли постаје, за све нас 
хришћане, основна мисија наша.  

„Благо онима који су чистога 
срца, јер ће Бога видети“, говори 

Господ, тај исти Господ у чијој за-
једници морамо да пребивамо, ако 
желимо да остваримо мир свој. 
Васкрсли Господ, по Васкрсењу, 
поздравља своје ученике речима: 
„Мир вам“(Јн. 20,19). Он је, кроз 
целу драму свога страдања, сачу-
вао тај мир, васкрсао себе из 
мртвих, јавио се ученицима и прве 
речи, које изговара јесу управо 

ове, којима им даје – доноси мир 
свој. То није онај мир од света или 
из света. Не! Већ је то божански 
мир, којему је потка љубав Бога 

живога. То је мир без кога нема 
спасења. Другим речима, да бисмо 
се озбиљно спремали за непре-
кидни живот са Богом у Царству 
Његове вечности, нема другог пута 
сем прихватања „мира“, који Бог 
даје. Свети Силуан Атонски каже: 
„Нека би Бог, Једини Човекољубац, 
подарио мир и благослов свему на-
роду Свом и даровао да Га сви на-

роди на земљи познају Духом 
Светим“.  Ето, тај мир је оно 
што проповеда наша Црква 
све од оног тренутка од када 
нам је Господ упутио поздрав 
с миром преко својих апо-
стола. Иначе, без божанског 
мира нема могућности за 
успостављање мира међу на-
родима, појединцима. Свети 
владика Николај, који је све 
дотакао и све објаснио, сваки 
појам, сваку твар, на ову тему, 
о миру он каже следеће: „Је-
ванђељска је истина о миру, да 
је прави мир – божански, и од 
Бога. Мир је небеска ствар-
ност, и само с неба може доћи“. 
Ова мисао светог владике иде 
у прилог томе да је за човека 
немогуће успоставити мир, 
ако тај човек, не нуди божан-
ски мир, који је резултат њего-
вог живљења са Богом.  

Добро је да размишљамо на тему 
мира Божијега у овај дан, када се 
духовним силама својим прено-
симо у царски град Јерусалим, те и 

А 
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ми, заједно са Јерусалимљанима и 
целом Васељеном, дочекујемо 
изнова Сина Божијега и Сина Чо-
вечијега, Спаситеља света и чо-
века, који на данашњи дан улази у 
Јерусалим. Тропар овога дана 
објављује да је кроз овако свечани 
улазак у Јерусалим, одмах по 
васкрсењу Лазара, Христос наја-
вио опште васкрсење. Ми, пак, ра-
дујући се тој објави, певамо: „Бла-
гословен Који долази у име 
Господње.” Један од најбољих на-
чина да се пред нашим духовним о-
чима објаве све слике о страдању 
Господњем, о Његовом ходу ка 
Голготи, јесте учествовање у бого-
службеном поретку прописаном за 
Часни пост. „Молитва и пост су 
крила која нас односе са земље у 
небо“, те су ова два вида, остварења 
заједнице са Богом, незаобилазна 
и суштински значајна за нас у овом 
времену.  

Улазак Христов у Јерусалим 
представља један од оних епохал-
них догађаја, који су објашњавани 
од свих, али који никада нису били 
довољно објашњени. До сада, до о-
вог тренутка, Христос је пропове-
дао углавном представницима 
„дома Израиљева“ о себи као Сину 
Божијем. Сада се дешава да се ова 
вест објављује једнако свим наро-
дима, који су се затекли у то време 
у царском граду. Скромност дола-
ска „Цара славе“ ничим није ума-
њила значај Његовог доласка. Бог 
је на посебан начин, силом божан-
ске личности своје, утицао на јеру-
салимску масу да Га прослави и до-
чека на начин на који се то десило. 
Песма се орила из уста масе на-
рода: „Благословен који долази у 
име Господње, цар Израиљев“! 
Није онда ни чудо што је овај дога-
ђај покренуо оне на власти да се 
побрину да зауставе овога, који се, 
према њима, незаконито представ-
љао као њихов цар. Зато ће јевреј-
ски прваци, свештеници, књижев-
ници и фарисеји, само неколико 
дана касније, јавно одрицати Хри-
ста узвикујући: „Нећемо цара осим 
Ћесара“ и „распни га, распни“.  

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога живога, помози нам, Благи, да 
се достојно припремимо за дане 
Твога крсног страдања, и да, сто-
јећи испод крста на Голготи, у пот-
пуности разумемо радост Твога 
светлог Васкрсења. Амин.  

   Прота Милорад Лончар 

THE USE OF INCENSE IN 
ORTHODOX WORSHIP 

 

From Old Testament times be-
lievers have burned incense as an of-
fering when worshiping God. The 
ancient temple in Jerusalem even 
had priests whose sole duty was to 
keep the censer burning twenty-four 
hours a day. From an indication in 
Revelation 8:3-5 incense was used 
during the Catacomb period of the 
Church, however there is no clear 

evidence of its Christian use until 
about the year 500. Censers may at 
first have been fixed, with the intro-
duction of portable censers originat-
ing later. The incensing of the altar, 
church, and congregation, is first 
recorded in the 9th century. 

Emperor Justinian bestowed 36 
golden censers with precious gems 
to the Cathedral Church of the Holy 

Wisdom, and according to the testi-
mony of Emperor Constantine VII 
Porphyrogenitus (908-959), Byzan-
tine Emperors entering the Church 
offered incense at specific censers. 
Orthodox faithful will often burn in-
cense using a hand censer in the 
home during Morning and Evening 
Prayers, and it is common for the 
head of the household to bless the 
Holy Icons and all of the members of 
the household with a hand censer. 
Ancient pagan kings were often es-
corted with large fans of peacock 
feathers and burning incense when 
entering their palaces. Early Chris-
tians took both these symbols for 
their worship in recognition of 
Christ as their Sovereign King and 
Lord. To this day the Orthodox 
Church uses incense in most of her 
services, and large circular fans, 
reminiscent of the peacock fans of 
ancient times, are held over the Gos-
pel book during the proclamation of 
God’s Word during celebrations of 
the Divine Liturgy. 
   As a young man attending my very 
first Orthodox Liturgy, I was struck 
by the use of incense. The words of 
the Psalmist King David, “Let my 
prayer arise as incense before 
Thee…” is chanted during every cel-
ebration of Vespers during the cens-
ing of the temple. During every ser-
vice where there is a great censing of 
the whole church, the priest (or dea-
con) censes the frescoes and icons as 
windows into eternity, as the incense 
wafts upward as an offering of the 
people of God. 

The people are also censed by the 
priest in recognition of having been 
created in the image and likeness of 
their Creator God. Incense is so 
central in Christian worship that it is 
even used in the worship of the 
domestic church, where the family 
gathers in prayer around their own 
icons, reading the scriptures 
together, and offering their family 
prayers to the Lord.  

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

LET MY PRAYER ARISE AS INCENSE 
 BEFORE THEE – PSALM 141 
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МИСЛИ ЗА 25. АПРИЛ 

   
Прво испу-
нити, онда поу-
чити. Овога 
правила држа-
ли су се сви а-
постоли Божји 
и сви свети-
тељи. Тако и а-
постол Павле 

пре него што изриче заповест: ако 
ко неће да ради, да и не једе, он 
изјављује за себе и за своје помоћ-
нике у проповеди да ничији хлеб 
не једоше за бадава, него да трудом 
и послом заслуживаху хлеб 
свој. Дан и ноћ радећи! Ево исти-
нитих трудбеника! Ево медоно-
сних пчела Христових! Даноноћни 

труди – где је ту време за грех? Да-
ноноћни труд – где је ту место за 
порок? Даноноћни труд – где ту 
може ђаво савити гнездо страсти? 
Даноноћни труд – где је ту повод 
за саблазан? 

У неким Мисирским и Пале-
стинским манастирима живело је 
по десет хиљада монаха. И сви су 
они живели од труда руку својих: 
од плетења кошница, котарица, а-
сура, и од других ручних радова. 
Даноноћни труд и даноноћна мо-
литва. Кад је један монах продао 
кошнице у град у граду скупље од 
оне цене коју му је игуман назна-
чио, он је за то искусио казну. Јер 
подвижницима није било до обога-
ћења него само да најнужније ис-
хране и најпростије одеће. У томе 
су подвижници били и јесу прави 
следбеници великих апостола. 

О браћо, бежимо од лењости као 
од пећине зверова. И ако смо не-
ким случајем упали у пећину звер-
ску, бежимо брзо из ње, док нам 

зверови нису сасвим заградили 
излаз. Пећина је дом у коме лењи-
вац пландује; а зверови су зли ду-
хови, који се у таквом дому осећају 
боље него крај свог цара у Аду. О 
Господе, дивни у труду Своме око 
свих створења Својих, пробуди нас 
од лењости и ободри нас на дано-
ноћни труд бодрим Духом Твојим 
Светим. Теби слава и хвала вавек. 
Амин. 

Св. Владика Николај 

 

 

ЛАЗАРЕВА СУБОТА - ВРБИЦА У НАШЕМ ХРАМУ

Вечерас смо у нашем светом 
храму прославили Лазареву Су-
боту, односно Врбицу, дан дечије 
радости.  

Дечица, лепо обучена, су у нај-
лепшем смислу украсили наш 
свети храм и унели радост као што 
то само деца могу да учине.  

Сви су добили звончиће и од 
врбе направљене венчиће, и са сва-
ким кораком су се радосно оглаша-
вали као анђели Божији на земљи. 

 

НИТИ ЗА БАДАВА ХЛЕБ ЈЕДОСМО У 

КОГА, НЕГО У ТРУДУ И У ПОСЛУ, ДАН И 

НОЋ РАДЕЋИ, ДА НЕ БУДЕМО НА ДОСАДУ 

НИКОМЕ ОД ВАС (II СОЛ. 3, 8) 

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 


