
  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

НЕДЕЉА, 4. ЈУЛ / 21. ЈУН 2021. ГОДИНЕ 

ПРЕПОДОБНА АНАСТАСИЈА СРПСКА 

НЕДЕЉА 2. ПО ДУХИВМА ГЛАС 1. 

Јутрење – Јеванђеље:  Друго Васкрсно Мк. 16,1-8 

Лит.  Апо: Рим 2. 10-16; Јев.. Мт. 4, 18-23 

СРЕДА, 7. ЈУЛ 
РОЂЕЊЕ СВ. ЈОВАНА КРСТИТЕЉА - ИВАНДАН 

УОЧИ ПРАЗНИКА ВЕЧЕРЊЕ У 19ч,                               
ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

ЧЕТВРТАК, 8. ЈУЛ АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

СУБОТА 10. ЈУЛ ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 19ч 

НЕДЕЉА, 11. ЈУЛ 
ПРЕПОДОБНА АНАСТАСИЈА СРПСКА ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

ОГРАНИЧЕНО ЈЕ ПРИСУСТВО НА 75 ЉУДИ У ЦРКВИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈСКИХ МЕРА НА СНАЗИ.  
ПЕТРОВСКИ ПОСТ ЈЕ У ТОКУ И ТРАЈЕ ДО 12. ЈУЛА. 

СВ. АНАСТАСИЈА СРПСКА

 складу са тради-
цијом, најпоштова-
нији светитељи 

православне цркве увек 
су признавали божанску 
улогу својих мајки. Гри-
горије Богослов је вели-
чао своју мајку Нону; и 
Василије Велики и Гри-
горије Ниски су узносили 
своју мајку Емелију; 
Амфилохије је величао 
своју мајку Ливију; Јован 
Златоусти је узносио своју мајку 
Антусу; и списак се наставља.  

Овим женама је припала слава и 
част због њихових врлина посве-
ћене вере и љубави према Господу 
Исусу Христу и Његовој Мајци, 
Благословеној Дјеви Марији, коју 
су оне у овом свету конкретно 
испољиле својом посвећеношћу и 
постојаном љубављу према соп-
ственој деци и породици. Буквално 
говорећи, иза сваког светитеља на-
лази се његова праведна и 

богољубива мајка! А ову традицију 
нас-тавила је и светитељка коју о-
вом приликом желимо да скромно 
представимо, света Анастасија, 
праведна и преподобна мајка све-
тога Саве, Просветитеља Србије. 

 
Попут Благословене Дјеве Ма-

рије, Анастасија је била краљев-
ског порекла. Рођена је 1125. го-
дине као ћерка грчког 

византијског цара Ро-
мана IV Диогена (1068 – 
1071). На рођењу је до-
била име Ана, а Анаста-
сија је монашко име које 
је добила у позним годи-
нама живота. Мајка нај-
већег српског светитеља, 
Саве, била је, дакле, грч-
ког порекла. Нема сумње 
да је брилијантно позна-
вање грчког језика, које 
је Србима било од велике 

користи нарочито у време када је 
он био архиепископ (1219-1235), 
свети Сава стекао од своје мајке 
Ане.  

Рани живот свете Анастасије 
нам је врло слабо познат, што је 
вероватно она сама желела, бу-
дући да је њено највеће остварење 
и постигнуће, као и Благословене 
Дјеве Марије, то што је родила 
Саву, Христоликог спаситеља пра-
вославног српског народа.  

(Извор: Сајт СПЦ) 
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ЈЕВАНЂЕЉЕ ХРИСТОВО ЈЕ СИЛА БОЖИЈА 

„Дуго сам размишљао о томе 
зашто ми увек људи говоре да 
треба да читам Јеванђеље. Свето 
Писмо, али посебно Нови Завет 
односно Јеванђеље“, говорио ми је 
недавно Петар из Мркоњић Града. 
Тако некако, господин Петар ме је 
опоменуо да размислим о читању 
Јеванђеља. Схватио сам врло брзо 
да је ово питање веома актуелно 
међу многим вернима. Ако човек 
није васпитан у духу читања 
Библије, он просто нема навику да 
то чини, а све му је то прилично не-
јасно. Просто не зна одакле да 
почне. А, онда, ако не крене да чита 
оно што у потпуности разуме, у 
свему томе може да наиђе на 
потврду да то и није за њега. Један 
други брат, рећи ће једном прили-
ком: „Ех, ја сам ти за ово – диби-
дус“. Другим речима: ништа ти ја 
ово не разумем.  

Из наслова овог размишљања, 
може се закључити да је читање 
Библије, не само потребно, него да 
оно човека снажи, оно му отвара 
видике, те се, кроз редовно читање, 
нарочито Јеванђеља, заиста пока-
зује сила Божија, која се недвосми-
слено пројављује из овог откро-
вења Бога живога. Свети апостол 
Павле, пишући Римљанима, пору-
чује:  

Апостол истиче да се „не стиди 
јеванђеља“. То значи да је он у свим 
условима, у свако време и на сва-
коме месту, спреман да проповеда 
јеванђеље и да стоји уз Христа. Чи-
њеница да то може да га кошта 
слободе или, на крају, и живота, 
што се и десило овом светом чо-
веку, њега не спречава да остане са 
Христом. Слично великоме Досто-
јевском, који је рекао да „би остао 
са Христом чак и у случају када би 
истина искључивала Христа“, Апо-
стол је могао рећи: ја ћу остати са 

Христом иако то значи губитак о-
воземаљског живота. Ову снагу он 
у то време црпи из  живе Речи Бо-
жије, која се проносила кроз 
хришћански свет. А ми ту снагу 
или „силу“ црпимо из те исте Речи, 
сада записане у Јеванђељу Господа 
и Спаса нашега Исуса Христа. Пре 
свега, Јеванђеље је књига која се 
никада не може прочитати, није 
књига која се после читања ставља 
на полицу те да на њу пада пра-
шина.   Не, то је књига којој се ре-
довно враћа и која се изнова чита, 
јер само тако, на тај начин, верник 
долази у прилику да почне да осећа 
„силу“, која се ослобађа из живе 
Речи Бога живога. Сила о којој је 
овде реч јесте то невидљиво при-
суство Бога у нашем размишљању, 
у нашем разумевању живота, у на-
шем одлучивању о важним живот-
ним питањима. Одједном, ми смо 
слободнији да одлучујемо, исправ-
није мислимо, правилно закључу-
јемо, а то се дешава због тог Божи-
јег присуства у нашем животу. Бог 
нас бодри кроз своју Реч, записану 
у јеванђељу. „Заиста је интересан-
тно“, говорио је једном приликом 
Митар М., „да сваки пут када 
изнова читам неки текст из Јеван-
ђеља, откријем нешто ново“. 
Управо је у томе тајна потребе ре-
довног читања Светога Писма.  

Свети Јустин Ћелијски пише о 
томе зашто и како треба читати 
Свето Писмо па, између осталога, 
каже:  „Уопште, Бог је у Светом 
Писму казао све што је људима 
требало казати. У Светом Писму 
се налази биографија сваког човека, 
сваког без изузетка. У њему сваки од 
нас може наћи себе детаљно, 
подробно описана и приказана: све 
своје врлине и мане које имаш и мо-
жеш имати и неимати; наћи ћеш 
путеве којим душа твоја, и свачија, 
иде од греха ка безгрешности и сав 
пут од човека до Бога и од човека до 
ђавола. Наћи ћеш начине како да се 
iослободиш греха, наћи ћеш, једном 
речју, сву историју греха и грешно-
сти, и сву историју правде и пра-
ведника. Јеси ли тужан, у Светом 
Писму ћеш наћи утехе; јеси ли 

жалостан - радост; јеси ли гневан 
- укроћење; јеси ли сладострасан - 
целомудрије; јеси ли немудар - 
мудрост; јеси ли рђав - доброту; 
јеси ли злочинац - милост и правду; 
јеси ли човекомрзац – љубав“.  

Да, заиста, све се ово горе може 
наћи у записаној речи светог је-
ванђеља.  

Апостол Павле наставља своје 
казивање Римљанима, истичући да 
ће „праведник од вјере живјети“ 
(Рим. 1,17). Апостол цитира ове 
речи пророка Авакума из Старог 
Завета (Авакум 2,4), које су можда 
најцитираније речи Старог Завета 
и на овај начин показује ту нера-
скидиву везу између Старог и Но-
вог Завета. Праведан није само о-
нај који верује, већ онај који живи 
праведно, у складу са својом 
вером. То што је пророк Божији 
пророковао, сада се остварило. 
Није довољна вера сама по себи, 
није више оправдање у закону, већ 
вера наша мора да се живи, а ми се 
спасавамо благодаћу Божијом, 
кроз љубав и милост Божију.  

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога живога, помози нам да разу-
мемо потребу читања Јеванђеља 
Твога, као и то да своју веру потвр-
ђујемо делима ! Амин.  

Прота Милорад Лончар 
 

ИМАТЕ ЛИ СЛУХА?  

 

Ако вас је Бог 
обдарио слухом и 
гласом, штета је да 
Му не узвратите 
на овоме дару. На-
чин да то учините 
јесте да се прија-

вите нашем хоровођи, брату Сави 
Ђукићу, коме можете прићи после 
Литургије и поразговарати на ту 
тему. Он ће проверити да ли ви мо-
жете постати члан црквенога хора. 

„ЈЕР СЕ НЕ СТИДИМ ЈЕВАНЂЕЉА  
ХРИСТОВА, ЈЕР ЈЕ ОНО СИЛА БОЖИЈА НА 

СПАСЕЊЕ СВАКОМЕ КОЈИ ВЈЕРУЈЕ“ 

(РИМ. 1,16) ЖЕЛИТЕ ЛИ ДА ПЕВАТЕ У ХОРУ? 
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МИСЛИ ЗА СВАКИ 
ДАН – 4. ЈУЛ 

  
  
Шта је крај 
вере, браћо? 
Спасење душе. 
Шта је циљ 
вере? Спасење 
душе. Шта је 
плод вере? Спа-
сење душе. Ми 
не држимо, дак-
ле, веру ради 
вере него ради 

спасења душа наших. Нико не пу-
тује због пута него због некога или 
нечега, што га очекује на крају на 
крају тога пута. Нико не баца ко-
ноп у воду, у којој се неко дави, 
ради конопа него ради дављеника, 
да га спасе. И веру је нама Бог дао 
као пут, на крају кога путници ће 
примити спасење душа својих. И 
као коноп додао је Бог веру нама 
дављенима у мрачним водама 
греха, незнања и порока, да би по-
моћу вере спасли живот свој. 

То је намена вере. Ко год зна, 
колика је цена душе људске, као и 
шта значи спасење душе, тај мора 
признати, да ништа у овоме свету 
нема ни потребније ни корисније 
од вере. Трговац, који носи у зем-
љаном лонцу драго камење, бри-
жљиво и обазриво чува лонац, 
скрива га и стражари над њим. Да 
ли због лонца улаже трговац то-
лики труд и бригу? Не због лонца 
него због драгог камења, који је у 
лонцу. Цео наш земаљски живот је 
као земљан лонац, у коме се скрива 
једна неисплатива драгоценост. Та 
драгоценост јесте душа наша. Ло-
нац је јефтин, али драгоценост је 
драгоценост. Треба имати веру 
прво у драгоценост душе људске, 
друго у будући сјај и живот душе у 
царству Божијем, треће у Бога жи-
вога, који чека да Му вратимо 

душе, које нам је Он и дао, и 
четврто у могућност да се душа 
изгуби у овоме свету. Ко има веру 
у то четврто, тај ће знати чувати 
душу своју, и знаће још, да је спа-
сење душе крај његовог пута, циљ 
његовог веровања, плод његовог 
живота, смисао његовог битисања 
на земљи, и оправдање његових 
страдања. 

Ми верујемо ради спасења душа 
наших. Ко има истиниту веру, тај 
мора знати да је вера ради спасења 
душа. Ко мисли, да његова вера не-
чем другом служи а не спасењу 
душе његове, тај нити има исти-
ниту веру нити познаје драгоце-
ност душе своје. 

О Господе Исусе преблаги, Ти 
си нам дао веру светлу и победоно-
сну, ти је укрепи у одржи у нама да 
би не постиђени стали пред Твој 
Суд са душама чистим и светлим. 
Теби слава и хвала вавек. Амин.  

Св. Николај Велимировић 

LUST 

 

Since the eyes and the ears are 
the doors of the soul, an Orthodox 
Christian must not leave the body 
without attention. Unlike the reli-
gion of Gnosticism, which teaches 
the separation of soul and body, with 
the physical world being evil and 
something to be overcome, historic 
Christianity teaches the unity of the 
body and soul, with the physical 
world being transformed and made 
anew in Christ. This means that, 
while caring about one’s soul, an Or-
thodox Christian must not leave the 
body without attention. 

The body is given over to tempta-
tion, which is rooted in the mind. As 
Christians we know that we must 
never play with temptations, for in 
doing so we have already fallen half-
way. Thus, an Orthodox Christian 
who takes his salvation seriously 
would never partake in seductive 

dances, or enter into flirtation as 
though it were a sport, for he would 
know this to be a dangerous game. 

Temptations gain hold when we 
entertain dirty thoughts and ideas, 
sometimes by allowing our eyes and 
ears to entertain things that can 
overcome our will, causing us to fall. 
It is much easier to stop a temptation 
in the beginning, than to do battle 
with a seductive idea once it has 
gained entry. A person who wants to 
prevent a burglary makes every ef-
fort to prevent a burglar from gain-
ing entrance in the first place. Like 
taking precautions that will prevent 
a burglary, we must never allow our-
selves to entertain temptations, for 
that would be like inviting a criminal 
into your home with the intent of 
trying to talk him out of stealing 
from you. 

Many are convinced that sexual 
needs are so insurmountable in 
strength, as to make it impossible to 
resist. This is only the case when we 
habitually give in to the passions, 
and avoid using the tools given to us 
by the Church to bring our body into 
submission. If we observe the peri-
ods of fasting, especially the 
Wednesday and Friday days of ab-
stinence, eat moderate amounts of 
food, avoid the overuse of alcohol, 
and say no to drugs, we will have 
taken a big step forward in our 
struggle with lust. Remember, a 
healthy body contributes to the 
health of the soul. 

Finally, it is good to take to heart 
the advice of Saint Ephraim of Syr-
ian, “Think about the good so as not 
to think about the bad.” Guard 
against spending time with people 
whose jokes and story-telling are oc-
casions for sinful thoughts, and 
avoid bad company, for “Bad com-
pany corrupts good character (1 Co-
rinthians 15:33).” 

With love in Christ, 
Abbot Tryphon 

 

КРАЈ ВАШЕ ВЈЕРЕ – СПАСЕНИЈЕ ДУШАМА  

(1 ПЕТ. 1,9). 

WAGING WAR AGAINST THE FLESH  
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Advice for spiritual 
encouragement 

  

Do you want to be assured whether 
you think, act, speak properly or not 
every minute of your life? Keep this 
in mind: “Do I act, think, or speak 
having the sense of God’s presence?” 
This way you instantly check out 
whether what you are thinking, 
saying or doing is right or not. 

 

Many times the devil manages things 
one way or another and it seems as if 
things get to a point of no return 
when destruction is about to come. 
But ultimately, the devil is the one 
who gets destroyed. God manages 
things in a way so that our enemy, 
whoever wants to hurt us, is the one 
to fall in the pit and die. We see this 
in the life of the saints. 

 

Even the highest spiritual 
experiences along with the most holy 
actions you commit should be 
confessed and put under the 
supervision of your spiritual guide in 
order you do not get misled. 

Archimandrite Symeon 
Kragiopoulos (†) 

The purpose of ascesis is thus to 
divest oneself of surplus weight, of 
spiritual fat. It is to dissolve in wa-
ters of baptism, in the water of tears, 
all the hardness of the heart, so it 
may become an antenna of infinite 
sensitivity, infinitely vulnerable to 
the beauty of the world and suffer-
ings of human beings, and to God 
who is Love, who has conquered by 
the wood of the cross. 

Olivier Clément,  
The Roots of Christian Mysticism 

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 философско-
теолошких дела јесте дело под на-
зивом: РЕЧИ О СВЕЧОВЕКУ. Ово 
дело је недавно постављено на по-
зоришну сцену.  

  

СЕЋАЊЕ НА КОСОВО                   
И СВЕТЕ МУЧЕНИКЕ 

На дан прославе Св. великому-
ченика косовског Кнеза Лазара 
као и свих мученика и новомуче-
ника српских, на ВИДОВДАН, 28. 
јуна 2021. године, молитвено смо 
били у заједници са собом и 

васцелим родом Српским и Право-
славним.  

РАД У КОЛУ  
СРПСКИХ СЕСТАРА 

Када дођете у храм на богослу-
жење, а после свратите у салу, по-
служе вас наше вредне сестре са 
кафом, питом, колачима… 

Многи се не запитају како је то 
све организовано. Поразговарајте 
са нашим сестрама које раде у ку-
хињи и оне ће вам то најбоље обја-
снити. Оне се труде сваке недеље 
да нас све угосте, како би нама 
било пријатније, телу и духу, а уз то 
зараде нешто средстава за одржа-
вање парохијског и црквеног жи-
вота.  

Наше сестре, кроз овај добро-
вољни рад, заиста много помажу 
Црквену општину. Међутим, треба 
знати да се овоме значајном послу 
одазива само један мањи број на-
ших сестара. Размислите о томе. 
Сестре не требају нашу хвалу, иако 
им хвала припада, већ нашу помоћ. 

 Постаните и ви активна сестра 
у Колу српских сестара. Себе ради, 
своје породице ради као и због 
општег добра наше Цркве на овим 
просторима.  

 

МОНОДРАМУ НЕБОЈШЕ ДУГАЛИЋА, 
ПОЗНАТОГ СРПСКОГ ГЛУМЦА, ПО ПРВИ 

ПУТ НА НАШИМ ПРОСТОРИМА 

ИЗВЕШЋЕ АМАТЕРСКИ ГЛУМАЦ  
 

РАНКО ВРАНЕШЕВИЋ ИЗ ДАНДЕ-

НОНГА,  У НЕДЕЉУ 11. ЈУЛА У 12:30  
У ЦРКВЕНОЈ САЛИ ПРИ ХРАМУ СВЕТА 

ТРОЈИЦА У МЕЛБУРНУ 
 

УЛАЗ БЕСПЛАТАН.  
ДОЂИТЕ НА СВ. ЛИТУРГИЈУ И ЛАКО  
ПОСЛУЖЕЊЕ СА КАФОМ ПРЕ ДРАМЕ. 

ДРАМА ТРАЈЕ ИЗМЕЂУ ОКО 40 МИНУТА. 

ЂАЦИ СРПСКЕ ШКОЛЕ ПРИ НАШЕМ 

ХРАМУ, ОБЕЛЕЖИЋЕ СКРОМНИМ ПРО-

ГРАМОМ ОВАЈ ПРАЗНИК, У НАСТАВКУ 

СВЕТЕ ЛИТУРГИЈЕ, У НЕДЕЉУ, 18. ЈУЛА.  

„КАДА ЈЕ СУЈЕТА ПРИСУТНА ОНДА  
ДОЛАЗИ ДО ГОРДОСТИ, СВАЂЕ. НИЈЕ 

НЕСРЕЋА ШТО МИ ИМАМО СУПРОТНА 
ГЛЕДИШТА, ЈЕР СЕ СТВАР МОРА САГЛЕ-

ДАТИ СА ВИШЕ СТРАНА. АЛИ ЧЕСТО КОД 
НАС ДОЛАЗИ ДО ОНОГ ШТО НИЈЕ РАЗ-
ЛИКА У МИШЉЕЊУ. ТОГА СЕ МОРАМО 
ОСЛОБОДИТИ. АКО БУДЕМО ТОЛЕРАН-

ТНИЈИ, ОНДА ЋЕМО МОЋИ ДА СХВА-
ТИМО И ТО ГЛЕДИШТЕ ДРУГОГА. НЕ ДА 
ГА УСВОЈИМО АКО НИЈЕ ДОБРО, АЛИ ДА 
ГА СХВАТИМО ДА НЕ ДОЂЕ ДО МРЖЊЕ И 

ОВОГ ШТО НАС ЦЕПА И ДЕЛИ.“ 
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ 


