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 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 16. ЈАНУАР 2021.  Број 124.  Година IV
СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ.йАНꙋ

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ТОКОМ НЕДЕЉЕ
НЕДЕЉА, 16. / 3. ЈАНУАР
СВ. ПРОРОК МАЛАХИЈА, СВ. МУЧ. ГОРДИЈЕ
ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч

НЕДЕЉА 30. ПО ДУХОВИМА ГЛАС 5.
Јутрење – Јев. Шесто Васкрсно Лк. 24,36-53
Лит. Јев. 11,9-10 и 17-23; Јев. Мт. 1,1-25

УТОРАК, 18. ЈАНУАР КРСТОВДАН

ЛИТУРГИЈА 10ч

СРЕДА, 19. ЈАНУАР БОГОЈАВЉЕЊЕ

ЛИТУРГИЈА 10ч
ВЕЛ. ВОДООСВЕЋЕЊЕ И ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ 18ч

ЧЕТВРТАК, 20. ЈАНУАР СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ

ЛИТУРГИЈА 10ч  АКАТИСТ 19ч

СУБОТА, 22. ЈАНУАР

ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 19ч

НЕДЕЉА, 23. ЈАНУАР 2022
СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ НИСКИ

ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН.

КРШТЕЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА У ЈОРДАНУ – БОГОЈАВЉЕЊЕ

К

ада Господ Исус беше навршио тридесет година од
Свог телесног рођења, Он
отпоче Свој учитељски и спаситељски посао. И сам, почетак почетка ознаменова крштењем на
Јордану. Свети Кирил Јерусалимски вели: „Почетак света вода, почетак Јеванђеља Јордан“. При крштењу Господа у води објавила се
свету она тајна која се у Старом
Завету наговештавала, о којој се у
старом Мисиру и Индији само
баснословило, тј. тајна божанске
Свете Тројице. Отац се јавио чувству слуха, Дух се јавио чувству
вида, а Син се јавио уз то још и чувству додира. Отац је изрекао Своје
сведочанство о Сину. Син се
крстио у води а Дух Свети у виду
голуба лебдео је над водом. А када
Јован Крститељ засведочи и рече о
Христу: „Гле, Јагње Божије које у-

зима на се гријехе свијета“ (Јн 1,

(излазак из воде); и ми морамо
умрети као стари греховни човек и
оживети као очишћени, обновљени и препорођени. Ово је Спаситељ, и ово је пут спасења. Празник
Богојављења (Теофанија, грчки)
просвећује показујући нам Бога
као Тројицу једнобитну и неразделну. То је једно. И друго: јер се
свак од нас крштењем у води просвећује тиме што постаје усиновљен од Оца Светлости, заслугом
Сина и силом Духа Светога.

СВЕТИ ЈОВАН
КРСТИТЕЉ
29) и када он погрузи и крсти
Господа у Јордану, тиме се показа
и мисија Христова у свету и пут нашега спасења. Наиме: Господ узе
на се грехе рода човечјег и под
њима умре (погружење) и оживе

Због тога што је Јованова главна
улога у животу одиграна на дан Бојогављења, Црква је од старине
посветила дан по Богојављењу
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спомену његовом. За овај дан везује је још и догађај са руком Претечином. Јеванђелист Лука пожелео је да пренесе тело Јованово из
Севастије, где је велики пророк и
посечен био од Ирода, у Антиохију,
своје родно место. Но успео је
само да добије и пренесе једну
руку која се у Антиохији чувала до
десетог века, па је после пренета у
Цариград, одакле је и нестала у
време Турака. Свети Јован прославља се неколико пута у години,
но највише свечара има овога
дана, 7. јануара (по старом календару – прим. ур.). Међу личностима јеванђелским, које окружавају Спаситеља, личност Јована
Крститеља заузима сасвим засебно
место, како по начину свога
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доласка у свет, тако и по начину
живота у свету, и по улози

крштавања људи за покајање и
крштења Месије, и тако најзад по
своме трагичном изласку из овог
живота. Он је био такве моралне
чистоте да се, ваистину, пре могао
назвати ангелом, како га Свето
Писмо и назива, него ли смртним
човеком. Од свих осталих пророка
свети Јован се разликује нарочито
тиме што је он имао ту срећу да је
могао и руком показати свету Онога кога је пророковао. За руку
светог Јована прича се да ју је
сваке године на дан светитељев
архијереј износио пред народ. Понекад се та рука јављала раширена,
а понекад и згрчена. У првом случају означавала је родну и обилну
годину, а у другом неродну и
гладну.

БЛАГОСЛОВ БОЛЕСТИ

Ч

овек од Бога свакодневно
можемо назвати благословом Божјим. И, све што примамо од Бога треба да са благодарношћу примамо. Ово чак и онда
ако мислимо да Бог допушта, по
нашем убеђењу, да неправедно
страдамо. Готово редовно верујемо да страдамо “на правди Бога”.
Но, то је једно друго питање које
није тема за ово бива дариван разним благодетима, добрима, које
размишљање.
Физичка болест, слажу се Свети
Оци Цркве, последица је наших
грехова, грехова наших предака,
али и наших. Болест је, могли бисмо рећи, једно стање нашег тела и
духа, које Бог допушта а које је
проузроковано слабљењем душе и
тела. И, као што нас све око нас учи
нечему, тако и ово стање душе и
тела постаје наш учитељ. У болести
човек почиње да интензивно
размишља о себи, својој садашњости и будућности. Он, суочен са
феноменом болести, схвата да
приоритети које је до тада имао
више ништа не значе, да има разна
ограничења која су му наметнута
његовом болешћу. Наш народ има
дивну изреку: “Кад је човек здрав и
вода му је слатка”. Другим речима,

здравом човеку све добро иде, он
напредује у свему, ништа му није
тешко, све може, свему се радује,
ради по два или три посла… А, кад
се разболи, онда не ради ни један
посао, задовољава се минималним
активностима, ради само што
мора… У својој болести човек
почне да размишља. Тек онда
схвата да је потпуно неважно да ли
има једну или две односно три
куће, колико има пара у банци итд.
Једина мисао која постаје важна је
да ли може да се нађе лека за његову болест. У овим моментима човек се на посебан начин приближава Богу као једином истинском
Лекару.
Болест пред смрт човека постаје
прави благослов за овога због тога
што му она омогућује приближавање Богу. За време живота, човек
као стваралачко биће, труди се да
створи што више може. У журби да
много створи, он често нема времена за истинско приближавање
Богу. Ако се, пак, деси да умре
изненада онда је реакција његове
околине уобичајена. “Добро је што
се није мучио”. “Такву смрт бих и ја
пожелео”. Нажалост, ово је потпуно страно хришћанском схватању. Дефинитивно није добро да

неко умре у трену а да није свестан
чињенице да умире. Ако се то деси,
човек излази пред Бога духовног
стања у коме се задесио у тренутку
смрти. А то није увек стање које омогућава човеку улазак у вечност.
Али, ако се неко разболи од неке
тешке болести, и свестан је да му
не преостаје много времена, ту особу је Бог благословио, јер јој је
дао довољно времена да се покаје,
да среди све што има да среди у
души и срцу пре изласка пред лице
Божије. Нема благословенијег
времена за духовно очишћење од
онога када неко лежи на болесничкој постељи.
Св. Николај Жички и Охридски
пише на ову тему следеће: “Вели се

у Писму: бије свакога којега
прима (Јевр. 12, 6). Следствено:
онога кога Бог не бије, мучно и
прима. Због тога немој завидети
онима који без бола и страдања
одлазе из овога света. Сети се
Спаситељевих мука пред смрт.
Сети се онда мука и страдања
светих апостола, пророка и мученика. Па толиких малих и нечувених људи, који сваки дан на
хиљаде умиру по болницама,
сети се, и одбаци сваки страх
од предсмртне болести. Сачекај
ову стрпљиво, а кад дође прими
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је као од Бога” (Мисион. Писмо
247). С обзиром да је веома зна-

чајно да свако од нас добије прилику да се достојно припреми за
одлазак са овога света, писци молитава укључили су у текст молитве прозбу да нас Бог сачува од
изненадне- напрасне смрти.

Сваки хришћанин требало би да
увек буде спреман за одлазак
“Богу на истину”. Међутим, није
тешко закључити да људи, живећи
у модерном времену, где је све
подчињено физичком благостању
– борби за долар, нису најспремнији за изненадни одлазак пред
лице Божије. Због тога је време
предсмртне болести драгоцено за
свакога да се припреми за миран
прелазак у “наручје Аврамово” –
Царство небеско. Не треба се освртати на аргумент, који људи обично нуде, за то зашто је “добро
да се упокојени није мучио”.
Зашто? Због тога што ми овде
говоримо о извесном физичком
страдању у једном ограниченом
временском року. Ово може да
траје од неколико дана до неколико година. Треба одговорити
овде на питање: шта је ово кратко
време мука уколико нас оно
достојно припреми за Царство Божије у којем ћемо живети вечно са
Вечним Богом? У овом контексту и
поређењу нема сумње да ће се
свако сложити да је такав период
мука, који обезбеђује човеку улазак у Небо, истински благослов Божији.
Господе Исусе Христе, Сине
Бога Живога, помози нам да схватимо да у миру треба примити све
оно што нам живот доноси, па ако
и страдамо - нека то страдање, које
Ти допушташ на нас, а које има за
циљ духовно исцељење наше и
присаједињење наше са Тобом,
буде прихваћено од нас, Твојих
следбеника, као посебан благослов
Тебе – Спаситеља нашег. Амин.
Прота Милорад Лончар
(Чикаго, 2003)

ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ
На дан Богојављења у среду, 19.
јануара, Света литургија почиње у
10 часова, а у наставку Велико водоосвећење. Увече неће бити вечерња служба у нашем храму због
Великог водоосвећења на Princess
Pier, Port Melbourne у 18 часова.
После Водоосвећења, одржаће се
традиционално пливање за часни
крст. Овај традиционални догађај
организује Црквена општина
Света Тројица, а позив за учешће
упућен је свима. Нарочито позивамо младе пливаче, који желе да
пливају за крст то вече.

МАНАСТИРСКА СЛАВА
На дан Светог Саве у четвртак,
27. јануара служиће се Света литургија у манастиру Светог Саве са
почетком у 10 часова, извршити
опход око храма и благословити
славско жито и колач. Славски ручак биће послужен у манастирској
сали.

ПАРОХИЈА СВ. АРХИЂАКОН
СТЕФАН ОРГАНИЗУЈЕ
ПУТОВАЊЕ АУТОБУСОМ НА МАНАСТИРСКУ СЛАВУ. СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ
О. МИЛОРАДУ
НА ТЕЛЕФОН:

0478 922 154
НАЈКАСНИЈЕ ДО

22. ЈАНУАРА.

ПОЛАЗАК ИСПРЕД ХРАМА У
КИЗБОРОУ ЈЕСТЕ У 6 ЧАСОВА УЈУТРУ. ВАША КОЛА МОЖЕТЕ
ПАРКИРАТИ У ЦРКВЕНОЈ
ПОРТИ.

ПОЛАЗАК ИЗ МАНАСТИРА ЈЕ У
15:30 ЧАСОВА.
Нажалост, ни ове године није
било могуће организовати Светосавски традиционални фестивал
због државних прописа везаних за
корона вирус.
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МИСЛИ ЗА СВАКИ ДАН
НИКО ДА НЕ ГЛЕДА ШТО ЈЕ ЊЕГОВО,
НЕГО СВАКИ ДА ГЛЕДА ШТО ЈЕ
ДРУГОГА (I КОР. 10, 28)

То је начело
светитеља
Божјих, и сада и
некада, од увек и
до века. То је
начело назидно
и друштвено. На
том начелу може
се
основати
најсавршеније, најбогоугодније и
најсрећније
друштво људско.
Спасоносно начело за сваку врсту
тешкоћа, са којима се савремени
људи боре, боре без победе и без
наде. Света душа брине се о
суседима својим, ближњим и
даљним; брине се где ће бездомни
преноћити, како ће се гладни
нахранити, чиме ли наги оденути?
Брине се и моли се Богу, да се
суседи њени спасу; да срце своје
испуне љубављу према Бога; да ум
свој управе к Богу; да се неваљали
врате с пута неваљалства; да се
колебљиви у веру утврде; да се
утврђени одрже; да упокојени виде
лице Божје; да живи буду уписани
у Књигу Живих и царству
светлости.
Но пазите, браћо, како исто тако
од речи до речи може да гласи
начело ђаволско, разорно и
недруштвено: нико да не гледа
своје тело, како да га очува у
чистоти од греха, него свак да
гледа туђе тело, како да га оскврни
и уништи. Нико да не гледа своју
душу, како да је спасе, него свак да
гледа на туђу душу како да је
оцрни, оклевета, осиромаши,
упропасти. Нико да не гледа свој
дом, како да га сазида и обнови,
него свак да гледа на дом туђи,
како да га спали и поруши. Нико да
не гледа своје житнице, како да их
напуни, него свак да гледа туђе
житнице, како да их покраде и
испразни. Видите ли, браћо, како
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ова начело може да буде начело
добра и начело зла; мач оштар с
обе стране; ангел или сатана.
Погледајте, како је ово начело, у
сатанском духу и облику, данас
узело маха на све стране!
О Господе Душе Свети, који си
ове свете речи пустио у свет кроз
језик апостола Божјег, као светле
зраке сунчане, да нас обасјају а не
да нас сагоре, помози нам, да их
испунимо у правом смислу
небесном,
на
славу
Бога
тројединога а на спасење душа
наших. Теби слава и хвала вавек.
Амин.

Св. Владика Николај

БАДЊЕ ВЕЧЕ И
БОЖИЋ СВЕЧАНО
ПРОСЛАВЉЕНИ У
НАШЕМ ХРАМУ
Бадње
вече
и
Божић
прослављено су свечано у нашем
храму као и сваке године, уз нешто
смањен број присутних парохијана
услед
тренутне
пандемијске
ситуације.
Специјални број Гласника за
Божић можете преузети на
туторском киоску.

