
  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

НЕДЕЉА, 20. / 7. ЈУН 2021. ГОДИНЕ 

НЕДЕЉА СВ. ОТАЦА I ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА 

НЕДЕЉА ПЕДЕСЕТНИЦЕ  

Јутрење – Јеванђеље:  Јн. 20,19-23 

Лит. -  Апостол Дап. 2,1-11; Јев.. Јн. 7, 37 – 52 и 8-12 

ПОНЕДЕЉАК. 21. ЈУН – ДРУГИ ДАН ДУХОВА ЛИТУРГИЈА У 10ч 

УТОРАК, 22. ЈУН – ТРЕЋИ ДАН ДУХОВА ЛИТУРГИЈА У 10ч 

ЧЕТВРТАК, 24. ЈУН АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

СУБОТА, 26. ЈУН ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 19ч 

НЕДЕЉА, 27. ЈУН 
СВ. ПРОРОК ЈЕЛИСЕЈ; ПЕТРОВСКЕ ПОКЛАДЕ ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

ОГРАНИЧЕНО ЈЕ ПРИСУСТВО НА 75 ЉУДИ У ЦРКВИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈСКИХ МЕРА НА СНАЗИ.  

СИЛАЗАК СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ - ПЕДЕСЕТНИЦА

осле Христовог вазне-
сења ученици су остали 
у Јерусалиму и у једној 

соби на Сиону често су се окуп-
љали и заједно се молили Богу 
очекујући с нестрпљењем обе-
ћанога Утешитеља, Духа Све-
тога, који од Оца исходи. Место 
Јуде Искариотског међу двана-
есторицом, коцком је било по-
пуњено Матијом.  

На Педесетницу сви су били 
заједно, кад хука испуни сву 
кућу и показаше се огњени је-
зици који се спустише на сва-
ког од апостола. Изашавши на 
кров од куће, проговорили су и 
проповедали окупљеном на-
роду језицима које до тада нису 
знали, тако да су их сви окуп-
љени, и Јевреји и иноверни, ра-
зумели. Три хиљаде људи на о-
вај дан поверовало је пропо-
веди апостола и крстило се.  

Овај дан се сматра даном ро-
ђења Цркве Христове. Како су на 

празник Педесетнице Јевреји, 
значи и апостоли у ону Педесет-
ницу, украшавали своје куће гра-
њем, цвећем и травом подсећајући 
се на време кад су после ропства 

лутали са Мојсијем по пустињи 
и живели у колибама од грања 
и лишћа, и данас се на празник 
Силаска Светог Духа на апо-
столе православне цркве испу-
њавају травом и цвећем од кога 
се плету венчићи. 

Духови - Тројицa, Силазак 
Светог Духа на Апостоле, праз-
ник који представља рођендан 
хришћанске Цркве; а празнује 
се 50. дан после хришћанске 
Пасхе (Васкрса), па се зове и 
Педесетница. Овај хришћански 
празник одговара јеврејском 
празнику Педесетнице, који се 
светковао као Празник сед-
мица (недеља) или Празник 
жетви (2 Мој 34,32), исто у 50. 
дан после Пасхе.  

У хришћанској Цркви на Пе-
десетницу светкује се спомен 

на Силазак Светог Духа на Апо-
столе.  

(Извор: Сајт СПЦ) 

П

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



2 Парохијски гласник бр. 94 

КО ЈЕ ЖЕДАН НЕКА ДОЂЕ МЕНИ И ПИЈЕ 
 

ред своје крсно страдање 
Господ Исус Христос је 
објавио својим ученицима  

Духа Светога. У последњи дан 
празника,   Христос је позвао све 
речима: „Ко је жедан нека дође 
мени и пије! Који у мене поверује, 
као што рече Писмо, из утробе ње-
гове потећи ће ријеке воде живе“ (Јн. 
7,37-38). Ово је био последњи дан 
празника званог „Празник Ша-
тора“, који је прослављан у сећање 
на време када је Јеврејски народ 
лутао по пустињи и живео под ша-
торима. Такође, овога празника се-
ћали су се воде, која је потекла из 
стене у коју је Мојсије ударио шта-
пом. Тумачи Светога Писма сма-
трају да је Христос одабрао 
последњи дан овога празника, јер 
би било беспредметно говорити 
Јеврејима у јеку прославе, на по-
четку или у средини празника, 
када су сви били заузети јелом и 
пићем. Него, сада када је празник 
на измаку, Христос их позива да 
разумеју да ће, Онај који је учинио 
да вода потече из стене у пустињи, 
која је спасла Јеврејски народ, 
слично томе, учиниће да, „онај који 
верује у Христа, из његове утробе 
ће потећи ријеке воде живе“. По-
тећи ће из његовог срца, јер то је 
значење „утробе“, разни дарови 
Духа Светога, Духа који ће, по обе-
ћању Христовом, сићи на Апо-
столе.  

Силина проповеди Јеванђеља, 
делом и речју, остајање на путу 
Христовом, без обзира на пре-
преке и невоље, које нас сналазе 
или због тога могу снаћи, увек и 
изнова сведочи о изливу благодати 
Духа Светога, који се манифестује 

као да долази као једна не заустав-
љива река. На једном другом месту 
Господ најјасније пророкује о до-
ласку или најављује силазак Духа 
Светога на Апостоле: 

То обећање Христово испунило 
се на данашњи дан, када се сећамо 
тога освештаног догађаја, дана 
који се сматра за званичан рођен-
дан, или дан када је завршено 
оснивање Цркве. То је испуњење о-
ног Христовог обећања када каже: 
„Сазидаћу цркву своју, и врата па-
кла неће је надвладати“(Мт. 16,18).  

Црква је Христова, ако то ста-
вимо у један други контекст или 
објаснимо на други начин, неу-
ништива. Да је то тако гаранција је 
сам Христос, јер је то јасно изре-
као у горе поменутом и добро поз-
натом цитату. Гаранција су томе и 
свети Божји људи, који су у разним 
временима, од оснивања Цркве до 
данас, отварајући своја срца да у 
њих уђе Господ и да их обогати да-
ровима Духа, те да „из утробе“ њи-
хове потекну реке воде живе. 
Свети Оци су нам и гаранција за 
ово о чему је реч, али они служе и 
као инспирација свима нама одно-
сно посебан подстрек да уздигнута 
чела, удружени са Господом, кора-
чамо ка „горњем месту“, „Небеском 
Јерусалиму“. Због тога је добро да 
се на данашњи дан, када се моли-
твено сећамо овог освештаног 
чина - Силаска Светог Духа на А-
постоле, сећамо ових дивних људи, 
првих и одабраних чланова Цркве, 
који су, својом жртвом и својом 
љубављу за Христа и Цркву, 
постали неугасиви светионици 
наше вере.  

Овога дана снажно је настав-
љена проповед Христова и њена 
снага ни данас не јењава. Она бива 
на тренутке ослабљена, али увек се 

обнавља њена оригинална силина 
и жеља „да се сви људи спасу и да 
дођу до познања истине“(I Тимо-
теју, 2,4). Црква на овај начин 
доследно продужава мисију свога 
Првосвештеника. Ми не бисмо 
могли имати неку другу мисију, 
други план, водити другу политику 
или исповедати другу философију. 
После Христа нема пророка, нема 
учитеља, јер је са Њим и кроз Њега 
све речено, исписано, утврђено.  

На данашњи дан, откривен је за 
свет Дух Свети, Који је на Апо-
столе сишао у виду пламених је-
зика. Дух Свети Кога је Спаситељ 
послао, а „Који од Оца исходи, и 
Који  се са Оцем и Сином заједно 
поштује и слави“. За нас тајна Све-
тога Тројства може да не буде увек 
најјаснија, али послушајмо Св. вла-
дику Николаја како о односу у Све-
тој Тројици говори: 

„Оно спасоносно правило, које а-
постол Павле препоручује свима 
верним: чашћу један другога већег 
чините (Рим. 12, 10) остварено је у 
савршенству међу ипостасима 
Свете Тројице. Свака ипостас 
труди се, да чашћу учини остале 
две ипостаси већим од себе; као 
што свака опет послушношћу 
жели да се умали пред другим 
двема. И да није овога слаткога и 
светога напора код сваке божанске 
ипостаси да поклони своју част 
другима двема и да себе умали по-
слушношћу, то би по бескрајној љу-
бави, коју свака од њих има према 
свакој, тројство Божанства уто-
нуло у једну безразличност и-
постаси“. 

И, на крају, овога размишљања, 
помолимо се сви Духу Светоме мо-
литвом коју је наша Света Црква 
утврдила, и коју посведневно чи-
тамо:  

Прота Милорад (Лончар  

п 

ДУХ ЈЕ ТАКАВ ДА, КАД СТУПИ У НЕЧИЈУ 

ДУШУ И УТВРДИ СЕ У ЊОЈ, ЧИНИ ДА СЕ 

ОНА ИЗЛИВА ОБИЛНИЈЕ ОД СВАКОГ 

ИЗВОРА. ДА ИЗ УТРОБЕ (СРЦА) ТЕКУ 

РЕКЕ, КАО ШТО КАЖЕ ПИСМО, СВАКО 

СЕ МОЖЕ УВЕРИТИ КАДА ОБРАТИ 

ПАЖЊУ НА ПЕТРОВ ЈЕЗИК, ПАВЛОВО У-

ЧЕЊЕ И СТЕФАНОВУ МУДРОСТ 
(СВ. ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ)  

„А УТЈЕШИТЕЉ ДУХ СВЕТИ, КОГА ЋЕ 

ОТАЦ ПОСЛАТИ У ИМЕ МОЈЕ, ОН ЋЕ 

ВАС НАУЧИТИ СВЕМУ И ПОДСЈЕТИЋЕ 

ВАС НА СВЕ ШТО САМ ВАМ ГОВОРИО“ 

(ЈН.14,26) 

ЦАРЕ НЕБЕСКИ, УТЕШИТЕЉУ, ДУШЕ 

ИСТИНЕ, КОЈИ СИ СВУДА И СВЕ ИСПУ-

ЊАВАШ, РИЗНИЦО ДОБАРА И ДАВАОЧЕ 

ЖИВОТА, ДОЂИ И УСЕЛИ СЕ У НАС, И О-

ЧИСТИ НАС ОД СВАКЕ НЕЧИСТОТЕ, И 

СПАСИ, БЛАГИ, ДУШЕ НАШЕ. 
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МИСЛИ ЗА СВАКИ 
ДАН: 20. ЈУН 

  
Ми смо 

дужни да се 
припремимо, 
но од Бога за-
виси наш 
успех. Сва 
наша при-
према само је 
као предлог 
Богу, али не 
одлучује при-

према но Бог. Зато мудро народ 
каже по опиту свом: човек пре-
длаже а Бог располаже. 

Војниче Христов, опремај ум 
свој као доброг коња, оружај срце 
своје врлинама, челичи вољу своју 
подвизима, али знај – да је спасење 
у Господа. 

Трговче Христов, вежбај се 
сваки дан у доброј трговини, мења-
јући материјално за духовно, и зе-
маљско за небеско, и смртно за 
бесмртно, али знај – да је спасење 
у Господа. Орачу Христов, ори и 
преоравај душу своју, сеј добро 
семе јеванђелско у њу сваки дан, 
плеви њиву душе своје од корова 
стражи над њом, али знај – да је 
спасење у Господа. 

Није помогао коњ фараону у 
Црвеном мору. Нити је помогло 
богатство Вавилону у дан расплате 
с Богом. Све може неко припре-
мити, па ипак у одсудном часу све 
изгубити. Јер спасење није у при-
преми нео у Господу. Зато су све-
титељи, мада најприправнији за 
Царство Божије, и на самртном 
часу уздисали не знајући, да ли ће 
бити примљени у Царству. О како 
су добро памтили они реч 
Господњу: кад свршите све што 
вам је заповеђено, говорите: ми смо 
залудне слуге (Лк. 17, 10)! 

Будимо спремни, браћо, за дан 
искушења, добро утегнути, и опа-
сани, и наоружани, али не уздајмо 
се у своју спрему него у Господа. 

О Господе Спаситељу наш, по-
милуј нас и спаси. Теби слава и 
хвала вавек. Амин. 

Св. Николај Велимировић 

PATRIARCH PORFIRIJE: 
TEMPTATIONS OPEN 
THE SPIRITUAL EYE 

 

 

On the Sixth Sunday after Pascha, 
on Sunday of the Blind Man, June 6, 
2021, His Holiness Porfirije, Serbian 
Patriarch, celebrated the Divine Lit-
urgy in the Church of the Transfig-
uration in Zagreb. The clergy of the 
Cathedral church concelebrated to 
the Patriarch, while the choir con-
ducted by Ivana Srbljan sang re-
sponses. 

The Primate of the Serbian Or-
thodox Church and administrator of 
the Diocese of Zagreb-Ljubljana ad-
dressed the gathered people with a 
sermon after reading the Holy Gos-
pel, in which he singled out the 
question that the apostles asked the 
Lord: Who sinned, this man or his 
parents that caused him to 
beborn blind? Referring to the an-
swer, His Holiness said that every 
weakness, every disease, every trou-
ble and misfortune is essentially a 
consequence of sin - the misuse of 

those gifts and those powers that we 
have received from God. 

On the other hand, the Patriarch 
emphasized that temptations are not 
always caused by the personal or sin 
of someone's ancestors. We find an 
example of this in the Gospel read, 
in which the Lord says that man was 
blind from birth in order for the 
power of God to manifest through 
him, that is, that the one who is 
blind, and who went through various 
difficulties and troubles, would 
gradually open his inner spiritual 
sight. 

No matter how much we are talk-
ing about appearance here, this story 
shows how the spiritual eyes of this 
man were opened, but there are many 
who have bodily sight, and in fact are 
blind to life, to beauty, to love, who 
are blind to the communion of love 
with God. For every temptation we 
have, how important it is to ask our-
selves where it comes from, it is even 
more important to know that it is not 
without God's providence and that 
temptation is a task that God has set 
for us to solve it so that by solving it 
we can be closer to Him, said Patri-
arch Porfirije. 

КОЊ СЕ ОПРЕМА ЗА ДАН БОЈА, 
 АЛИ ЈЕ У ГОСПОДА СПАСЕЊЕ 

 (ПРИЧЕ СОЛОМОНОВЕ 21, 3). 

PATRIARCH PORFIRIJE: THERE ARE MANY 

WHO HAVE PHYSICAL SIGHT, BUT ARE 
ACTUALLY BLIND TO LIFE, TO BEAUTY, 

 TO LOVE 

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ 
 

1. ПРАВА РЕВНОСТ ЈЕ ОНА КОЈА ЈЕ 
РАЗУМНА, ЈЕВАНЂЕЛСКА, КАО ОВА 

КОЈУ ЈЕ ПОКАЗАО  
СПАСИТЕЉ. ТАКВУ РЕВНОСТ И МИ 
ТРЕБА ДА ИМАМО, РАЗУМНУ РЕВ-
НОСТ. АКО ЊУ БУДЕМО ИМАЛИ, 
ИЗБЕЋИ ЋЕМО СВАКИ ФАНАТИ-
ЗАМ 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 ИМАО 

ПРЕМА ДОМУ ОЦА СВОГА!  
 

 2. ДА ЈЕ И СВИМА НАМА, КАО ЉУ-
ДИМА И ХРИШЋАНИМА, ЈАСНО 

НАЧЕЛО ДА „ЗЛО ДОБРА ДО-
НИЈЕТИ НЕЋЕ“, ДА ЈЕ „КРВ ЉУДСКА 

ХРАНА НАОПАКА“, СТВАРИ БИ 
ИШЛЕ СРЕТНИЈЕ. 
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METROPOLITAN 
HILARION OF 

VOLOKOLAMSK: EACH 
CONCEIVED HUMAN 
BEING SHOULD HAVE 
THE RIGHT TO LIFE BY 

LAW 

At a request 
of Ms. E. 

Gracheva, 
pre-

senter of 
the 

Church 
and the 

World 
program, 

Metropolitan 
Hilarion of Voloko-

lamsk commented on the discussion 
held in the Church on the need to 
provide by law the right of unborn 
children. This topic was discussed in 
particular at the plenary session of 
the Inter-Council Presence of the 
Russian Orthodox Church held in 
May 26-28 in Moscow. It adopted a 
draft document “On the Immunity of 
the life of a human being since the 
conception”. A paper on this theme 
was presented to the plenary session 
by Metropolitan Hilarion. Later on, 
the draft will be submitted to the 
Bishops’ Council. 

“This discussion proceeds from 
our recognition that that an embryo, 
that is, a human fetus, has the same 
rights that we recognize as pos-
sessed by a born human being”, he 
stated during the broadcast, “We in-
sist that the notion of human rights 
should be applied to embryos as 
well. Accordingly, we believe as in-
admissible the manipulations with 
embryos and the use of embryos as 
biomaterial”. He also emphasized 
that the life of a human fetus should 
be protected by law, “Our task it to 
give the opportunity to be born to 
those who have a full right to it”. 

Source: patriarchia.ru 

РЕЧИ О СВЕЧОВЕКУ  

Када се чита свети владика Ни-
колај Велимировић има се утисак 
да је његова душа ушла у све поре 
човековог живљења и да нема ни-
једног камена који није померен са 
свога места, и да нема тајне или не-
познанице необјашњене у овоме 
свету. Једно од његових философ-
ско-теолошких дела јесте дело под 
називом: РЕЧИ О СВЕЧОВЕКУ. 
Ово дело је недавно постављено на 
позоришну сцену. Монодраму Не-
бојше Дугалића, познатог српског 
глумца, по први пут на нашим про-
сторима извешће аматерски глу-
мац Ранко Вранешевић из Данде-
нонга,  у недељу 11. јула у 12:30 у 
црквеној сали при храму Света 
Тројица у Мелбурну. Улаз беспла-
тан. Дођите на Св. Литургију и 
лако послужење са кафом пре 
драме. Драма траје између 35 и 40 
минута. 

ЈУСТИНДАНСКА 
ПРОСЛАВА У 

МАНАСТИРУ ЋЕЛИЈЕ 

 
Светом архијерејском Литурги-

јом је началствовао Високопрео-
свећени Митрополит белгородски 
и старооскољски г. Јован (Руска 
Православна Црква), уз саслужи-
вање Преосвећене господе Епи-
скопа рашко-призренског Теодо-
сија и аустралијско-новозеланд-
ског г. Силуана, као и свештено-
служитеља из више епархија. Бо-
гослужење су појањем украсили 
Хор свештеника и теолога, под 
управом протонамесника Бранка 
Чолића, и сестринство манастира 

Ћелије на челу са игуманијом мати 
Гликеријом. 

Као и ранијих година, дан у коме 
је у календару Цркве уписано име 
Преподобног оца Јустина Ћелиј-
ског довео је у светињу на обали 
Градца бројне пастире и верни на-
род из различитих крајева Србије, 
дијаспоре и сестринских право-
славних земаља. У заветном три-
олтарном храму, крај његових 
моштију, принете су молитве у 
част великог научника и молитве-
ника, који је светима прибројан 
пре једанаест година….. 

Преподобни отац Јустин је пи-
сао да човек има само једно право, 
а то је да буде праведан, јер нас је 
Господ створио по лику и подобију 
свом. Увек је тежио ка обожењу и 
све околности које су пратиле ње-
гов живот за њега нису имале ни-
каквог значаја. Он је непрестано 
био са Богом. Никада није ћутао, 

јер је знао да се ћутањем издаје 
Господ, указао је руски архијереј 
на глас савести свог доба, који је 
долазио од оца Јустина. 

(Извoр: Сајт .СПЦ) 
 

 

ПРАЗНИК ПРЕНОСА МОШТИЈУ ПРЕПО-

ДОБНОГ ОЦА ЈУСТИНА ВЕЛИКОМ ЛИ-

ТУРГИЈСКОМ СВЕЧАНОШЋУ ЈЕ ОБЕЛЕ-

ЖЕН У МАНАСТИРУ ЋЕЛИЈЕ, СВЕТИЊИ У 

КОЈОЈ ЈЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ СЛУЖИО НОВО-

ПРОСИЈАВШИ СВЕТИТЕЉ СРПСКЕ ПРА-

ВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ЈЕДАН ОД НАЈИ-

СТАКНУТИЈИХ ПРАВОСЛАВНИХ ТЕОЛОГА 

НОВОГ ВРЕМЕНА. 

СВ. ЈУСТИН О ДУХУ  
ВРЕМЕНА 

 
„ДУХ ОВОГА СВЕТА ОТКИНЕ ЛИ 

СЕ ОД ВЕЧНОСТИ, НИЈЕ ЛИ 

ОРГАНСКИ ДЕО ЊЕН - ПОСТАЈЕ 

ГРОБНИЦА, ЗАПЕЧАЋЕНА СА  
СЕДАМ АПОКАЛИПТИЧКИХ  

ПЕЧАТА, КОЈЕ НИКО СЕМ  
ЈАГЊЕТА БОЖЈЕГ ОТПЕЧАТИТИ 

НЕ МОЖЕ“. 


