
  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

НЕДЕЉА, 30. / 17.  ЈАНУАР     
ПРЕПОДОБНИ АНТОНИЈЕ ВЕЛИКИ  

ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч 

НЕДЕЉА 32. ПО ДУХОВИМА ГЛАС 7. 
Јутрење – Јев. Десето Васкрсно Jн. 21,1-14 

Литургија Кол. 3,12-16; Јев. Лк. 18,18-27  

ЧЕТВРТАК, 3. ФЕБРУАР  АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

СУБОТА, 5.  ФЕБРУАР   ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 19ч 

НЕДЕЉА, 6. ФЕБРУАР  
 ПРЕПОДОБНА КСЕНИЈА РИМЉАНКА  ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч 

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН. 

 ПРЕПОДОБНИ АНТОНИЈЕ ВЕЛИКИ 

Мисирац, рођен око 250. године 
у неком селу Коми близу Хера-
клеје. По смрти својих племенитих 
и богатих родитеља он подели 
наслеђено имање са својом мало-
летном сестром, збрину ову код не-
ких рођака, свој део имања раздаде 
сиромасима, а он се у двадесетој 
својој години посвети животу под-
вижничком, коме је тежио од де-
тињства. Најпре се подвизавао у 

близини свога села, но да би избе-
гао беспокојства од људи, удаљи се 
у пустињу, на обале Црвенога 
мора, где као затвореник проведе 
двадесет година не дружећи се ни 
с ким осим с Богом кроз непре-
стану молитву, размишљање и со-
зерцање, подносећи трпељиво не-
исказана демонска искушења. 
Слава његова пронесе се по це-
ломе свету, и око њега се сабере 
мноштво ученика, које је он упући-
вао примером и речима на пут спа-
сења. За осамдесет пет година 
свога подвижничког живота само 
је два пута отишао у Александрију, 
и то први пут тражећи мучениш-
тва у време гоњења цркве, а други 
пут на позив светог Атанасија, да 
би оповргао клевету аријеваца као 
тобож да је и он присталица Ари-
јеве јереси. Скончао је у сто петој 
години свога живота, оставив иза 
себе читаву војску ученика и 
подражатеља. Иако је Антоније 
био некњижан, он је бивао савет-
ником и наставником најученијих 
људи тога времена, као што је био 
свети Атанасије Велики. Кад су га 
кушали неки јелински философи 

књижном мудрошћу, застиде их 
Антоније питањем: „Шта је ста-
рије: разум или књига? И шта (од 
овог двога) би узрок другоме?“ 
Постиђени философи разиђоше 
се, јер видеше, да они имају само 
књижно памћење без разума, а 
Антоније разум. Ево човека који је 
достигао савршенство, какво чо-
век може уопште достићи на 
земљи. Ево васпитача васпитачима 
и учитеља учитељима, који је пуних 
осамдесет пет година поправљао 
себе. Испуњен многим годинама и 
великим делима Антоније се упо-
којио у Господу 335. године 

. 

 
ДРАГА ДЕЦО И РОДИТЕЉИ,  

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА У НАШОЈ  

СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ШКОЛИ  
СВ. ТРОЈИЦЕ ЈЕ НА ПРАГУ. 

ПРВИ ДАН У ШКОЛИ ЈЕ У СУБОТУ 

5.02. 2022  
СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА. 

 
ДОБРО НАМ ДОШЛИ! 

 
УЧИТЕЉИЦЕ ЈЕЛЕНА И МИЉАНА 

 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 30. ЈАНУАР 2022.  Број 126.  Година V 

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

рема Св. Николају жичком 
и охридском, „једно од нај-
већих открића, које је Хри-

стос даровао свету јесте бесцена 
вредност служења и страдања“. Он 
ово потврђује и подвлачи чињени-
цом да су „две највидније одлике 
Спаситељеве биле служење и стра-
дање“. Св. Владика наставља даље 
па каже:  

 

Спаситељ је ово потврдио и ре-
чју и делом. Он је, као Син Божији, 
дошао добровољно да служи љу-
дима. Од онога дана када је крштен 
у реци Јордану, од стране Претече, 
Господ наш није престао да пропо-
веда, да обилази, да теши и позива 
на спасење. Цела Његова служба, 
коју Црква назива Првосвеште-
ничка, одликовала се само служе-
њем и служењем. Из љубави према 
човеку Господ је даноноћно ишао 
и проповедао Реч своју, објашња-
вајући људима како и зашто треба 
да следују Његов пример. Да, 
управо тако. „Ја сам врата, и ко 
кроз мене уђе спашће се и пашу 
ће наћи“ (Јн. 10, 9). Нема јаснијег 
позива од овога. Нема јасније и 
једноставније проповеди. „Ко има 
уши да чује нека чује“ (Мт. 11, 15).  

Све ово Господ чини из љубави. 
„Јарам је мој благ“ (Мт. 11, 30), 
каже Спаситељ. Служење је Ње-
гово благо, јер је производ љубави 
Његове за човека, кога је створио. 
У крајњој смирености, Спаситељ 
при крају своје првосвештеничке 
службе, пере ученицима ноге. Где 
има веће љубави и веће смирено-
сти!? А у ношењу „бремена“ – стра-
дања, Спаситељ поново сведочи да 
су му речи, раније изговорене: 

„Бреме је моје лако“, у свему исти-
ните. Носећи то „бреме“ Он, под 
теретом крста док иде ка Голготи, 
окреће се женама, које су га сле-
диле и каже: „Не плачите за 
мном, већ плачите за собом и за 
децом својом“ (Лк. 23, 28). Опет 
Господ брине о нама. Он као да 
каже: Ја сам у реду. После овога 
страдања долази васкрсење. Не 
плачите за мном већ за собом, бри-
нући да заслужите Царство моје. 
Плачите, односно брините за децу 
своју како би се спасла од погибли 
овога света. То је уистину несе-
бична љубав за коју се свако од нас 
треба борити. И то је најбољи при-
мер страдања које се, у нади на 
васкрсење, лако подноси.  

Св. Владика истиче: „Од Христа 
служење је изгубило свој печат 
срама и страдање своју жаоку у-
жаса. Јер сви су хришћани почели 
себе сматрати слугама, и све слуге 
опет синовима и кћерима Цара не-
беснога – децом царском.“ И ово је 
веома логично, као што је уоста-
лом било логично, у времену пре 
Христа, сматрати и јарам и бреме 
најтрагичније и најсрамнијим чи-
ном. Каквог би смисла пре Христа 
човек могао наћи у служењу и у 
страдању?  Онда када се за љубав 
Божију и за наду Његову није 
знало, нарочито не у многобожач-
ким круговима. Онда када је човек 
имао потребу да се бори за рај овде 
на земљи. Да што удобније и што 
боље проживи.  

  

За многе то буде касно. Немају 
времена да се покају. Да стекну 

наду.  Због тога је неопходно мис-
лити на смрт, „држати ум свој у 
аду“ и подгревати љубав и наду, 
које ће нам помоћи да схватимо да 
су јарам и бреме наше веома лаки.  

И, што је најважније, потребно 
је знати да наш јарам и наше бреме 
– служење и страдање у овоме 
свету, још ако је значајно, готово 
засигурно обезбеђују живот вечни. 
Што теже страдање то је већа нада 
на спасење.  

Безумни Македонци у ово 
време, они којима „ум није у аду“ 
већ у овоземаљском рају, који 
Цркву као божанску установу не 
разумеју, већ се користе Црквом да 
остваре неке своје ситно-шићар-
џијске циљеве, осудише у ово 
време на робију Архиепископа 
охридског г. Јована. Овим актом су 
се сврстали у староримске лакрди-
јаше, који су уживали у страдању 
првих хришћана, у њиховим крва-
вим аренама ужаса, а Архиепи-
скопу Јовану су олакшали ношење 
јарма и утврдили га у нади на 
васкрсење.  Он је једини поглавар 
једне аутономне помесне цркве 
који је на овај начин изложен стра-
дању. Од оног комунистичког вре-
мена, када су наши епископи 
затварани, малтретирани и уби-
јани, није се чуло за овакву сра-
моту. Македонци, који су усели на 
владалачке столице, синови су 
бивших комуниста револуционара, 
и није се можда друго ни могло о-
чекивати од њих. 

Господе Исусе Христе, Сине Бо-
жији, помози нам да схватимо да су 
Твоји примери служења и стра-
дања најбољи и најбржи пут за 
небо за све нас, Твоје следбенике. 
Амин.  

О. Милорад Лончар 
Чикаго 2003. 

  

 

П

„ПРИЗИВАЈУЋИ СВЕ УМОРНЕ ОВОГА 

СВЕТА ДА СЛЕДУЈУ ЊЕМУ ОН ЈЕ РЕКАО: 
ЈАРАМ ЈЕ МОЈ ЛАК,  А БРЕМЕ ЈЕ МОЈЕ 

ЛАКО. ЈАРАМ ОЗНАЧАВА СЛУЖЕЊЕ, А 

БРЕМЕ ОЗНАЧАВА СТРАДАЊЕ. ТО ЈЕСТ: 
СЛУЖЕЊЕ СА ЉУБАВЉУ УВЕК ЈЕ ЛАКО, А 

СТРАДАЊЕ СА НАДОМ УВЕК ЈЕ БЛАГО. 
ЈЕЗОВИТО ЈЕ СЛУЖЕЊЕ БЕЗ ЉУБАВИ, И 

ЈЕЗОВИТО ЈЕ СТРАДАЊЕ БЕЗ НАДЕ“.  

ТАЈ ПАГАНСКИ ПРИСТУП ТРАЖЕЊУ РАЈА 

НА ЗЕМЉИ И ДАНАС ЈЕ ПРИСУТАН. 
ЉУДИ СЛАБЕ И НЕДЕФИНИСАНЕ ВЕРЕ 

ПОСТУПАЈУ УПРАВО КАО СТАРИ ПАГАНИ 

– МНОГОБОШЦИ. СКУПЉАЈУ ОКО СЕБЕ 

БЛАГО ОВОГА СВЕТА, ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ ЗА 

ДУГ И СРЕЋАН ЖИВОТ, А ПОТОМ, КАД 

ИХ БОЛЕСТ И СМРТ ОПОМЕНУ ДА ЈЕ ТО 

СВЕ УЗАЛУД, ДА ЈЕ ДОШАО КРАЈ ЊИХО-

ВОЈ СРЕЋИ, ДЕЛИМИЧНО СХВАТЕ ПРО-

МАШЕНОСТ СВОГА ЖИВОТА. 
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ПРОСЛАВА СВ. САВЕ 

Као и сваке године наша српска 
православна школа „Свете Тро-
јице“ прославила је своју славу, 
Светог Саву. 

У свечаној атмосфери вечерње 
службе, „мала чета, али одабрана“ 
младих парохијана са својим роди-
тељима, учитељицама и оцем Ми-
рославом и Петром, обележили су 
почетак прославе великог српског 
просветитеља, нашег Светог Саве. 

Као прави српски домаћини Те-
одор и Максим су донели жито, 
колач и запалили славску свећу. Са 
оцем Петром пресекли су колач и 
целивали га уз речи: Христос 
међу нама, јесте и биће. Поло-

вину колача домаћини су симбо-
лично предали  домаћину за 

следећу годину Александру 
Попратњаку. 

Славско дружење је настав-
љено у црквеној сали. Низали су 
се најлепши стихови о Светом 
Сави изговорених од присутне 
деце, али и  деце које су нам се 
придружила на мрежи. Није изо-
стало ни посно славско послу-
жење. 

И у овим временима изоловано-
сти, наша деца те вечери послали 
су јасну поруку да је будућност 
опстанка  нашег народа, вере у 
правим рукама: „мале чете, али о-
дабране“. 

Миљана Влајић 

ПОЧЕТАК НОВЕ 
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

Драга децо и родитељи, 

Нова школска година у нашој: 
Српској православној школи „Св. 
Тројице“ је на прагу.  

 

Тога дана биће организован дан 
упознавања и добродошлице свој 
деци и родитељима који се интере-
сују да се упознају са радом наше 
школе. Такође, очекујемо и наше 
ђаке од претходних година да 
наставимо рад и дружење. Скуп 

деце и родитеља биће у црквеној 
сали. 

Све епидемиолошке мере су на 
снази. Учитељи су потпуно вакци-
нисани, носе се маске, одржава се 
хигијена и поштује дистанца. Деца 
не морају да буду вакцинисана и 
користе брзе антигене (RAT) 
тестове. Трудићемo се да што дуже 
имамо школу уживо, што је засада 
препорука од стране Заједнице 
Етничких школа Викторије. 

Добро нам дошли! 

Учитељице Јелена и Миљана 

 

БУДИТЕ КАО ДЕЦА 

 

Тако говори 
Господ, и реч је 
Његова света и 
истинита. Како 
то превасходство 
имају деца над 
одраслим? Имају 
три превасход-
ства: у вери, у по-

слушности и у незлобивости. Дете 
пита родитеља о свему, и ма шта 
родитељ одговорио, оно верује ро-
дитељу своме. Дете је послушно 
родитељу своме, и тако потчињава 
вољу своју вољи родитељској. То 
троје захтева Господ од свих људи, 
наиме: веру, послушност и незло-
бивост. Он тражи да људи верују 
Њему безусловно, као што дете ве-
рује родитељу своме; да буду безу-
словно послушни према Њему, као 
што је дете послушно родитељу 
своме; и да буду незлобиви у од-
носу један према другом, да не 
памте зло и не враћају зло за зло. 

ПРВИ ДАН У ШКОЛИ ЈЕ У 
 СУБОТУ, 5. ФЕБРУАРА 2022.  
СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА. 

ФОРМУЛАРЕ ЗА УПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ 
СА НАШЕГ САЈТА НА АДРЕСИ:  

 

HTTPS://SVTROJICA.MELBOURNE/SCHOOL  
 

И ПОСЛАТИ НАМ НА  
НАШ ШКОЛСКИ МЕЈЛ: 

 

 SCHOOL@SVTROJICA.MELBOURNE  

ЗАИСТА ВАМ КАЖЕМ: АКО СЕ НЕ ПОВРА-

ТИТЕ И НЕ БУДЕТЕ КАО ДЈЕЦА, НЕЋЕТЕ 

УЋИ У ЦАРСТВО НЕБЕСКО (МАТ. 18, 3) 
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Вера, послушност и незлоби-
вост главне су одлике детиње 
душе. Уз то још долази  бестра-
сност и радост. Дете није сребро-
љубиво; дете није похотљиво; дете 
није славољубиво; оно има око не-
помућено пороцима, и радост не-
помућену бригама. 

О браћо, ко нас може поново у-
чинити децом? Нико осим Христа 
јединога. Он нас може поново учи-
нити децом и помоћи поновном 
рођењу нашем, и то: примером 
Својим, науком Својом и силом 
Духа Светога. 

О Господе Исусе, савршени у 
послушности и незлобивости, 
вечни младенче Оца небесног, по-
мози нам бити као младенци вером 
у Тебе, послушности према Теби и 
незлобивошћу једном према дру-
гом. Теби слава и хвала вавек. А-
мин.               

Св. Владика Николај 

КАКО САВЛАДАТИ 
ДЕПРЕСИЈУ  

 

 

Постоји духовни закон промене 
нашег расположења. Када те обу-
зме жалост, немој јој се много пре-
давати. Сети се да ће после туге 
доћи радост. А када си срећан, не-
мој допустити ни да те то располо-
жење понесе, јер ће жалост си-
гурно поново доћи. Као што се 
после сунца надвију тамни облаци 
и падне киша, тако бива и са на-
шом духовном равнотежом, а урав-
нотежен човек у свему почиње да 
види Промисао Божију. 

Архиепископ. Аверкије  
Џорданвилски 

 ВЛАДИКА ЛАВРЕНТИЈЕ (1935-2022),  ПРВИ АУСТРАЛИЈСКИ ЕПИСКОП СПЦ

 

Одлука поглавара СПЦ патри-
јарха Германа да сазове архијереј-
ски сабор и да 1969. оформи епар-
хију за Западну Европу и Аустра-
лију, била је природна потреба 
цркве која је увек бринула о свом 
народу. Владика Лаврентије је иза-
бран за епископа новоуспостав-
љене Западноевропске и аустра-
лијске епархије, па тако 1969. 
одлази у Лондон, њено прво се-
диште. 

Што се тиче другог дела епар-
хије, односно Аустралије, на пети 
континент одлази први пут 1970. 
године. Он је први српски епископ 
чија је нога крочила на тле Аустра-
лије. За око четири године пет пута 
је ишао овај континент, што бро-
дом, што авионом, тражећи своју 
паству расуту по тим бестрагијама. 
Тамо је укупно провео око 2 го-
дине и обишао је Аустралију и 
Нови Зеланд , како каже, „као Ста-
рина Новак Гору Романију“. 

Долазећи у Аустралију први пут 
добио је дојаву о могућем „него-
стопримству“, пошто владика до-
лази из једне комунистичке земље, 
а у Аустралији има политичких е-
миграната који су због таквог ре-
жима били приморани да напусте 
своју отаџбину. Међутим, када је 

авион слетео на аеродром у Сид-
неју, уместо демонстрација доче-
кала га је права српска добродо-
шлица. Мноштво света које је са-
тима чекало да види свог владику у 
аеродромској згради, било је обу-
чено и у народне ношње. Владика 
је дочекан с љубављу и гостоприм-
ством, уз хлеб и со, како то раде 
прави српски домаћини. Он се 
сећа: 

 

У Аустралији јесте постојала по-
дељена емиграција и реакције на 
његов долазак су самим тим биле 
подељене. Владику то није упла-
шило, знао је да се промислом Бо-
жијем нашао у овом удаљеном 
кутку васељене. Настојао је да 
служи часно и поштено. Временом 
су људи почели да долазе у цркву.  

Ситуација коју је затекао била је 
веома тешка. Требало је кренути 
од нуле, окупити народ и почети са 
организацијом црквеног живота. И 
сам владика је био без стана и 
плате, па је углавном је боравио 
као гост код појединих верника, и-
дући од куће до куће. У шали је го-
ворио да је било случајева када би 
остајао кући да пази на децу, док су 
родитељи радили у фабрикама.  

После формирања одвојене Е-
пархије аустралијске и доласка 
следећег владике Николаја Мрђе 
1973. године, растанак је био веома 
дирљив. Како је описао у својим 
мемоарима, сео је на воз у Мел-
бурну, а народ је трчао и плакао за 
возом који је одмицао према Кан-
бери и даље према Сиднеју.  

За Србе у Аустралији и на Но-
вом Зеланду вежу га дивне успо-
мене. Често је умео да каже да су 
наши људи тога поднебља изузетно 
гостопримљиви, срдачни, и веома 
родољубиви, јер су далеко од ота-
џбине за којом осећају велику 
чежњу.         

Јелица Бјеловић Бујас
 

УКЛОНИ СЕ ОД ЗЛА, И ЧИНИ ДОБРО. 
(ПС. 33, 14) 

ОВО ЈЕ ОДЛОМАК ИЗ НЕКРОЛОГА ВЛА-

ДИЦИ ЛАВРЕНТИЈУ КОГА МОЖЕТЕ У ЦЕ-

ЛИНИ ПРОЧИТАТИ НА НА НАШЕМ САЈТУ.  

„ДОЂЕМ, А ОНИ МИ НОГЕ ЉУБЕ ЈЕР 

ПРВИ ПУТ ЈЕ НОГА СРПСКОГ ЕПИСКОПА 

КРОЧИЛА НА ТЛЕ АУСТРАЛИЈСКОГ КОН-

ТИНЕНТА. БЛАГОДАРИЛИ СУ И У АУС-

ТРАЛИЈИ И НА НОВОМ ЗЕЛАНДУ МАЈЦИ 

ЦРКВИ ШТО ИХ НИЈЕ ЗАБОРАВИЛА.“  

Први кораци на тлу Аустралије 


