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КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

НЕДЕЉА, 2. ЈАНУАР / 20. ДЕЦЕМБАР    
 СВ. ИГЊАТИЈЕ БОГОНОСАЦ – СВ. ОЦИ 

ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч 

НЕДЕЉА 28. ПО ДУХОВИМА ГЛАС 3. 
Јутрење – Јеванђеље ШЕСТО Васкрсно Лк. 

24,36-53 
Лит. Јев. 11,9-10 и 17-23; Јев. Мт. 1,1-25  

ЧЕТВРТАК, 6. ЈАНУАР – БАДЊИ ДАН ВЕЧЕРЊА И ОСВЕЋЕЊЕ БАДЊАКА 19ч 

ПЕТАК, 7. ЈАНУАР - БОЖИЋ  ЛИТУРГИЈА 10ч 

НЕДЕЉА, 9. ЈАНУАР 2022   
СВЕТИ ПРВОМУЧЕНИК И  

АРХИЂАКОН СТЕФАН 
 ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч 

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН. 

СВЕШТЕНОМУЧЕНИК ИГЊАТИЈЕ БОГОНОСАЦ 

огоносцем назван је овај 
свети муж зато што је ста-
лно у срцу и на језику носио 
име Бога живога. А још, по 

предању, назван је он Богоносцем 
и зато што је био узет рукама Бога 
ваплоћеног Исуса Христа. У оне 
дане када Господ учаше ученике 
своје смерности, узе једно дете и 
ставивши га међу њих, рече им: 
„Који се, дакле, понизи као ди-
јете ово, онај је највећи у Цар-
ству небеском“ (Мт 18, 4) – то 
дете био је Игњатије. Доцније 
Игњатије беше учеником у светог 
Јована Богослова, заједно с Поли-
карпом, епископом смирнским. 
Као епископ у Антиохији он управ-
љаше црквом Божјом као пастир 
добри, и први уведе антифонски 
начин појања у цркви, тј. појања за 
две певнице тако да кад појање на 
једној страни престане на другој 
почиње.  

Такав начин појања откри се 
светом Игњатију међу ангелима на 
небесима. Када цар Трајан 

пролажаше кроз Антиохију идући 
у рат против Персијанаца, дознаде 

за Игњатија, призва га к себи и 
поче саветовати, да принесе 
жртву идолима, па ће му он дати 
звање сенатора. Како узалудни 
осташе и савети и претње цареве, 
Игњатије свети би окован у 
гвожђе и у пратњи десет 

немилосрдних во-јника послат у 
Рим, да буде бачен пред зверове. 
Игњатије се радоваше страдању за 
Господа свога и само се мољаше 
Богу, да зверови буду гроб њего-
вом телу, и да га нико не спречи у 
тој смрти. После дугог и тешког 
путовања из Азије преко Тракије, 
Македоније и Епира, Игњатије 
приспе у Рим, где би бачен пред 
лавове у циркусу. Лавови га растр-
гоше и изедоше, оставивши само 
неколико већих костију и срце. 
Пострада овај славни љубитељ 

Б 

 

ЧЕСТИТКА ОЧЕВИМА 
 

СВИМ НАШИМ ОЧЕВИМА ЧЕСТИТАМО 
ОВАЈ ДАН, СА МОЛИТВОМ ДА ИХ 

ГОСПОД НАГРАДИ ЗА СВАКУ ЊИХОВУ 
ЖРТВУ, ЉУБАВ И БРИГУ О ЊИХОВОЈ И 

БОЖИЈОЈ ДЕЦИ.  
 

НЕКА ИХ ГОСПОД ПОДРЖИ У СВЕТОМ 
ПОСЛУ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ И ОДРЖАЊА 

ПРАВОСЛАВНОГ ДУХА У НАШИМ  
ПОРОДИЦАМА!   

 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 2. ЈАНУАР 2022.  Број 122.  Година IV 

СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ. 
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Господа Христа 106. године у Риму 
за време христоборног цара Тра-
јана. Јављао се више пута из онога 
света и чинио чудеса помажући 
све до данас свакоме ко га призива 
у помоћ. 

СВЕТИ ДАНИЛО II 
АРХИЕПИСКОП 

СРПСКИ 

Син богатих и богољубивих ро-
дитеља. У младости добро васпи-
тан. Краљ Милутин га узео на свој 
двор, но он из велике љубави према 
Богу одбегне и замонаши се у Кон-
чулском манастиру украј Ибра. 
Доцније био игуман Хиландара и 
претрпео много од пљачкашких 

латинских крстоносаца. Био епи-
скоп бањски, потом хумски и нај-
зад архиепископ српски. Од по-
четка па до краја био строги под-
вижник. Имао нарочити дар суза. 
Измирио краља Драгутина и Милу-
тина, потом Милутина и Стевана 
Дечанског. Борио се крепко про-
тив Латина као и против богумила.  

Под његовим надзором зидани 
манастири Бања и Дечани. Обно-
вио и сазидао многе цркве. Напи-
сао Родослов српских краљева и 
светитеља. Неуморан у служби 
Богу до краја живота он се упоко-
јио мирно у време цара Душана, 
ноћу између 19. и 20. децембра 
1338. године. Велики јерарх, ве-
лики подвижник, велики трудољу-
бац и велики родољуб.

ЗАШТО ЈЕ БОГ ИЗАБРАО АВРАМА

 Аврамовој вери много је 
писано од стране учених бо-
гослова. Његова вера, која је 

постала синоним Царства Небе-
скога, те у вези с тим, говоримо 
често у црквеним песмама и моли-
твама о „наручју Аврамовом“. При-
сећамо се и Христове приче о бо-
гаташу и Лазару, у којој Господ го-
вори о томе да кад „умре Лазар, 
анђели однесоше душу његову у 
Наручје Аврамово“.  

Поставља се, и с правом, питање 
о томе зашто је баш Аврам одабран 
као неко чија ће вера да служи ве-
ковима као пример истинске вере 
у Бога. Све што је Аврам чинио, 
било је усклађено са једним пра-
вим односом са Творцем. Он у 
свему беше послушан. Вером је 
прихватио да иде у земљу обећану, 
а вером је и његова супруга Сара 
послужила на посебан начин иза-
браном мужу, од кога је постао и-
забрани народ, кроз кога ће кас-
није доћи Господ Исус Христос. А-
врамова вера у Господа крунисана 
је његовом спремношћу да жртвује 
свога сина јединца – Исака. Тешко 
је замислити или, чак, разумети све 
околности везане за овакву веру. 
Овде говоримо о времену када још 
Христос није дошао. О времену где 

није било потврде о Васкрсењу, 
које даје живот и осигурава вечно 
живљење.  

Значи, Аврамова вера има ква-
литет који не може да се упореди 
са вером новозаветном. Јер ново-
заветни светитељи и мученици и-
мали су Истину са собом, Христа, 
Чије је Васкрсење проверено. Па, и 
у овим околностима, није лако за-
мислити неког родитеља који би 
био спреман да жртвује своје дете 
на начин на који је то Бог тражио 
од Аврама. Сећамо се мајке светог 
мученика ђакона Авакума како је 
ишла и молила га да се одрекне 
своје вере само да би се спасао. А, 
има ли неко сумњу у то да је она 
чврсто веровала у Бога? Веровала 
је, наравно, али је њено материн-
ско срце имало потребу да наго-
вори сина на то да преживи. А, он, 
мученик, уздигнуте главе пева: 
„Срб је Христов радује се смрти, 
нема лепше вере од хришћанске“.  

Апостол Павле, у посланици 
Јеврејима, истиче: „Вјером при-
несе Аврам Исака када је кушан, 
и јединца приношаше онај који 
је примио обећања“ (Јев. 11,17) А-
врам је заиста примио разна обе-
ћања од Бога и чврсто је поверовао 
да је Бог власник његовог живота, 

и да Богу све дугује. Па кад тај Бог 
тражи од њега да жртвује Исака, он 
се, поред све тежине своје одлуке, 
не противи Богу. То је тај квалитет 
вере, који „горе премешта“. Даље 
благовести апостол Павле: „Јер је 
разумио да је Бог кадар и из 
мртвих васкрсавати“. Аврам је ра-
зумео оно што је суштина, а то је 
да постоји Бог Који је све створио, 
те да ми, имајући почетак у Богу у 
Њему имамо и крај, у Њему „ди-
шемо и јесмо“. Следствено овом 
веровању, све што Бог тражи од 
нас ми пропраћамо са да Господе, 
нека буде милост Твоја. 

Данас ми имамо много примера 
за угледање, када је права вера и 
остајање на путу Христовом у пи-
тању. Наш први учитељ и просве-
титељ Свети Сава овако нам пору-
чује у беседи о правој вери:  

„И ово прво молим вас, дакле, 
браћо и чеда, нашу сву наду на 
Бога положивши, прво праве вере 
Његове да се држимо Јер ‘друге 
основе’, као што рече Апо-
стол, ‘нико не може положити, 
већ само коју положи’ (I Кор 
3,11), Дух Свети преко светих а-
постола и богоносних отаца, а 
то је права вера, која је на 

О 

Архиепископ Данило на фре-
сци у Пећкој Патријаршији 
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светих седам васељенских са-
бора потврђена и пропове-
дана“.   

Другим речима, наш пут је тра-
сиран учењем Апостола и Светих 
Отаца, утврђено на саборима. Оно 
је исписано искуством Цркве, Тра-
дицијом, која нас обавезује на 
држање свега онога што је утвр-
ђено од стране светих Божијих 
људи. А држањем предања наше 
Цркве, ми јачамо нашу веру, пош-
тујући оца Аврама и све свете Ста-
рог и Новог Завета, који су својим 
примером доказали да је вера не-
опходна за напредовање ка свето-
сти односно приближавање Хри-
сту. То је Онај Христос, Кога по ре-
чима Светога Саве:  

„знамо као савршенога Бога и 
савршенога Човека, не другога и 
другога, већ једнога истога и пре 

оваплоћења и по оваплоћењу, 
једно сложено биће, Њега једног 
истог у две савршене природе и 
својства и у две природне воље, 
и дејствима обема по саставу 
сједињеним неизменљиво: испо-
ведамо Њега једног истог вољом 
хотећег и који дела божански 
као Бог, и њега једног истог во-
љом хотећег и који дела људска 
дела као човек. Јер Он не беше 
подложан природним потре-
бама, него се по вољи својој ро-
дио, по вољи гладнео, по вољи 
жеднео, по вољи се трудио, по 
вољи се бојао, по вољи умро, о-
диста а не привидно претрпео 
све природне и нелажне људске 
муке“.  

Свако од нас је позван да снажи 
своју веру како би она бар подсе-
ћала на веру Аврамову. Но, као што 
је горе већ речено, ми имамо 

примере новозаветне плејаде му-
ченика и светитеља, који су својим 
животима, својом жртвом, потвр-
дили да је чврста вера у Бога и Ње-
гово свеприсуство у свету основа 
нашега постојања и стварнога жи-
вота. Вера је темељ без кога се ду-
ховна грађевина нашега бића не 
може градити. Вера је кисеоник, 
који нам служи за одржавање на-
шега живота.  

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога живога, помози нам да разу-
мемо да је Аврамова вера као и 
вера Светих Отаца, које данас по-
мињемо, храна за наше душе и лек 
нашем слабашном бићу. Амин. 

Прота Милорад Лончар 
 

 
 

РАСПОРЕД СЛУЖБИ ДО СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ 

ДАТУМ ДАН ПОЧЕТАК СЛУЖБА 
    
23/10. ДЕЦЕМБАР ЧЕТВРТАК 19ч АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
25/12. ДЕЦЕМБАР СУБОТА 19ч ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА 
26/13. ДЕЦЕМБАР НЕДЕЉА 9ч 

10ч 
ЈУТАРЊА СЛУЖБА 
СВЕТА ЛИТУРГИЈА 

30/17. ДЕЦЕМБАР ЧЕТВРТАК 19ч АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
1. ЈАНУАР/19. ДЕЦЕМБАР СУБОТА 19ч ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА 
2. ЈАНУАР/20.ДЕЦЕМБАР НЕДЕЉА 9ч 

10ч 
ЈУТАРЊА СЛУЖБА 
СВЕТА ЛИТУРГИЈА 

6.ЈАНУАР/24. ДЕЦЕМБАР ЧЕТВРТАК 19ч ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА – БАДЊЕ ВЕЧЕ 
ОСВЕЋЕЊЕ И ПОДЕЛА БАДЊАКА 

7.ЈАНУАР/25. ДЕЦЕМБАР ПЕТАК 10ч СВЕТА ЛИТУРГИЈА – БОЖИЋ 
8.ЈАНУАР/26. ДЕЦЕМБАР СУБОТА 10ч САБОРНА ЛИТУРГИЈА У МАН. ИЛАЈН 

САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
9.ЈАНУАР/27. ДЕЦЕМБАР НЕДЕЉА 10ч СВЕТА ЛИТУРГИЈА – СВ. СТЕФАН 

ОСВЕЋЕЊЕ КОЛАЧА ОД 7ч 
13.ЈАНУАР/31. ДЕЦЕМБАР ЧЕТВРТАК 19ч ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА 

ПРЕД СРПСКУ НОВУ ГОДИНУ 
14/1. ЈАНУАР ПЕТАК 10ч СВЕТА ЛИТУРГИЈА 

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ 
ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ  
СРПСКА НОВА ГОДИНА 

 

СВИМ ЧЛАНОВИМА, ПАРОХИЈАНИМА И ВЕРНОМ НАРОДУ  
ЖЕЛИМО РАДОСНО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И БЛАГОСЛОВЕНУ НОВУ 2022. ГОДИНУ. 

 

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!  
СВЕШТЕНИЦИ СА ЦРКВЕНИМ ОДБОРОМ 
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THE SPIRITUAL 
MEANING OF THE 

BADNJAK (YULE LOG) 

 

Have you ever brought a Badnjak 
into your home? 

Do you know that the Badnjak is 
the finest and foremost custom of all 
the many traditions by which our 
people enhance the Christmas cele-
bration? 

The Serbs begin the celebration 
of Christmas with the solemn cere-
mony of bringing in a young oak tree 
to the house. 

An oak is usually the most solid 
tree and produces the most heat. 

Have you ever anointed the 
Badnjak with honey? 

Have you rejoiced with your chil-
dren watching its light emitted in a 
swarm of sparks? 

Have you enjoyed its heat? 
The Badnjak is the tree of happi-

ness and sweetness, the tree of 
health, strength and youth, the tree 
of life and love. 

Is there a tree of happiness in this 
world?  Is the Badnjak that tree or is 
it a semblance and symbol of that 
tree?  Yes, it is only the symbol and 
semblance.  The real tree of 

Happiness is He Who was born on 
that radiant day. 

The bringing of the Badnjak into 
the house represents Christ’s com-
ing into the world and His coming 
into our homes and our souls! 

What a glorious custom and mar-
velous scene! 

The Badnjak represents Christ.  
As a young and powerful tree the 
King of Love gave Himself to be slain 

in order to rejuvenate the world by 
the fragrance of eteral youth; to 
thaw a frozen mankind by the fire of 
His love; to enlighten and bring joy 
to all men by the flame of His Divine 
Revelation; to annihilate the false 
Gods on earth by the sparks of His 
words; to sweeten the bitter waters 
by the sweet juice of His blood. 

Having brought the Badnjaks into 
your homes, have you brought 
Christ into your homes and your 
souls? 

A picture is only a picture, but 
Christ is the reality.  The Badnjak is 
a picture of the tree of happiness 
and as a picture is a warning and re-
minder that you should bring into 
your homes and your souls the real 
tree of Happiness, the Son of God, 
our Lord, Jesus Christ. 

His teaching, His sermon on the 
Mount was the sermon of Happiness 
and contains the only charter hu-
man happiness.  He Himself repre-
sents the true and eternal Tree of 
Happiness. 

St Nikolai Velimirovich 

THE SPIRIT OF 
CHRISTMAS 

The rich and colourful ceremony 
of the Badnjak (Yule Log) brings a 
unique warmth to the celebration of 
Christmas. The basic elements of the 
log, the fire, the dried fruits and 
nuts, the grains, and the Lenten 
pogacha (flatbread) deliver us over 
to the humble spirit of the manger. 
Here we discard the commercialism 
of our times and return to the 
pastoral beauty of the first Nativity. 
We abandon sophistication and 
enter into the simple and pure joy of 
the shepherds. Status in life does not 
matter here, for it is transcended by 
our common aspiration to the 
higher love of God and neighbour. 
This is the spirit of Christmas. 

 

NATIVITY TROPARION (HYMN) AS SUNG ON CHRISTMAS LITURGY 
See if you can recognise it and join in with our Church Choir! 

CHURCH SLAVONIC ENGLISH TRANSCRIPTION ENGLISH TRANSLATION 

Рождество̀ Твоѐ, Хрїстѐ Бож́е наш́ъ, 
возсїѧ̀ мїр̀ови свтъ раз́ꙋма: въ нем́ъ 

во ѕвѣздам́ъ слꙋжащ́їи ѕвѣздою́ 
ѹ̓чах́ꙋсѧ, Теб клан́ѧтисѧ сол́нцꙋ 

прав́ды, и̓ Тебѐ вдѣти съ высоты̀ во-
стоќа, Гос́поди слав́а теб. 

Rozhdestvo Tvoye, Hriste Bozhe nash, 
vozsiya mirovi svyet razuma: v nyem 
bo zvyezdam sluzhashchi zvyezdoyu 
uchahusya, Tebye klanyatisya solncu 

pravdi, i Tebye vyedyeti s visoti 
vostoka, Gospodi, slava Tebye. 

Thy Nativity, O Christ our God, 
shone upon the world the light of 

knowledge: for those who worshiped 
the stars through a star were taught, 
to worship Thee the Sun of Justice, 
and to know Thee as the East from 
on high, O Lord, glory to Thee. 

THE FOLLOWING WRITING TITLED 
WAS ORIGINALLY WRITTEN BY BISHOP 

NIKOLAI VELIMIROVIC AND REPRINTED 

IN THE TUESDAY, JAN. 7, 1992 ISSUE OF 

THE AMERICAN SRBOBRAN, P. 5. 

Burning of Badnjak last year in 
our church 


