
  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

НЕДЕЉА, 6. ФЕБРУАР  
 ПРЕПОДОБНА КСЕНИЈА РИМЉАНКА 

НЕДЕЉА 33. ПО ДУХОВИМА ГЛАС 8. 
Јутрење – Јев. 11-то Васкрсно Jн. 21,15-25 
Литургија 1. Тим. 4,9-15; Јев. Лк. 19,1-10  

ЧЕТВРТАК, 10. ФЕБРУАР  АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

ПЕТАК, 11. ФЕБРУАР ВЕЧЕРЊА СЛУЖБА У 19ч 

СУБОТА, 12.  ФЕБРУАР  
СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА ЛИТУРГИЈА 10ч  ВЕЧЕРЊЕ 19ч 

НЕДЕЉА, 13. ФЕБРУАР  
 СВЕТИ БЕСРЕБРЕНИЦИ КИР И ЈОВАН  ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч 

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН. 

 

ПРЕПОДОБНА 
КСЕНИЈА РИМЉАНКА 

Рођена у Риму као јединица 
ћерка знаменитог сенатора. При-
вучена љубављу Христовом не 
хтеде ступати у брак, како жељаху 

родитељи њени, него, да би избегла 
то, одбегне из дома тајно са две ро-
биње своје, и дође на острво Коа, у 
место Милас, где оснује девичку о-
битељ подвизавајући се ту до 
смрти. 

Иако беше слаба жена, ипак и-
мађаше мушку издржљивост у 
посту, молитви и бдењу. Често по 
целу ноћ стајаше на молитви; беше 
одевена бедније од свих сестара, а 

на хлеб који јеђаше, често поси-
паше пепео из кадионице. У часу 
њене смрти (+450. године) појави 
се дивно знамење над девичким 
манастиром: венац од звезда са 
крстом у средини, сјајнијим од 
сунца. Од њених моштију многи 
болесници добише исцељење. Ро-
биње њене следоваху у свему при-
меру своје игуманије, и када 
умреше, бише сахрањене, по својој 
жељи, код ногу блажене Ксеније. 

СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ 
БОГОСЛОВ 

  

 

 

Рођен у Назијанзу од оца Јелина 
и мајке хришћанке. Пре крштења 
учио се у Атини заједно са Васили-
јем Великим и Јулијаном Одступ-
ником. Често је он прорицао Јули-
јану да ће бити одступник од вере 
и гонитељ цркве, што се и збило.На 
Григорија је нарочито много ути-
цала добра му мајка Нона. Када 
заврши своје учење, Григорије се 
крсти. 

ДЕВИЦА КСЕНИЈА 
ЖЕНИКА НАЂЕ ХРИСТА 

БЕСМРТНОГА   

(7. ФЕБРУАР - 25. ЈАНУАР) 

 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 6. ФЕБРУАР 2022.  Број 127.  Година V 

СВА ПИТАЊА, ПРИМЕДБЕ, МОЛБЕ ЗА ПАСТИРСКУ И ДРУГУ ПОМОЋ ДОСТАВИТЕ НА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ АДРЕСЕ. 
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Свети Василије рукоположио га 
је за епископа сасимског, а цар Те-
одосије Велики ускоро га позове 
на упражњени престо архиепи-
скопа цариградског. Саставио је 
многобројна дела, од којих су му 
најславнија она из Богословља, 
због чега је и назват Богословом.  

Нарочито је знаменито по ду-
бини његово дело Беседе о Светој 
Тројици. Још је писао против јере-
тика Македонија, који је криво у-
чио о Духу Светоме (као да је Дух 
створење Божје), и против Аполи-
нарија, који је криво учио, као да 
Христос није имао човечје душе, 
него да му је божанство било 
место душе. Писао је такође и 
против цара Јулијана Одступ-
ника, свог негдашњег школског 
друга. Када на Сабору 381. године, 
наста распра око његовог избора 
за архиепископа, он се повуче 
сам, изјавивши: "Не могу нас ли-
шити Бога они који нас лишавају 
престола". Затим напусти Цари-
град, оде у Назијанз, и тамо про-
живе до смрти у повучености, мо-
литви и писању корисних књига. 
Иако је целог живота био слаба 
здравља, ипак је доживео осамде-
сету годину. Мошти су му доцније 
пренете у Рим, а глава му се налази 
у Успенском собору у Москви. Био 
је и остао велико и дивно светло 
цркве православне, како по крото-
сти и чистоти карактера тако и по 
ненадмашној дубини ума. Упоко-
јио се у Господу 390. године.  

Пролог 

ПОЧЕТАК НОВЕ 
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

Драга децо и родитељи, 

Нова школска година у нашој 
Српској православној школи „Св. 
Тројице“ је почела. 

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 
нити да користе брзе антигене 
(RAT) тестове. Трудићемо се да 
што дуже држимо непосредну 
наставу са нашим ђацима у нашој 
црквеној учионици, што је засада 
препорука од стране Заједнице 
Етничких школа Викторије. 

Добро нам дошли! 

Учитељице Јелена и Миљана 

КАЛЕНДАРСКО 
ПИТАЊЕ 

Слапови модернизма са свих 
страна наваљују на Стуб и Тврђаву 
Истине. Збунили су многе зва-
ничне носиоце црквене мудрости. 
И они се мету у срцима својим. У 
опасности смо да се прекину неке 
артерије које нас везују са Апо-
столским и Светоотачким добом. 
Све се мање молитвено ослушкује 
шта нама у црквоборском двадесе-
том веку говори Дух Свети кроз 
Свете Оце. Све се више противимо 
Духу Светом и клањамо духу свом 
мизерном, ми идолопоклоници. 
Све је мање страха Божјег у нама, 
и зато све мање мудрости. Страх 
Божји је отац мудрости, – то је бо-
гооткривена старозаветна истина, 
и христооткривена новозаветна 
истина. Многи су од нас протерали 
страх Божји из себе, а хвастају се 
мудрошћу. Но таква мудрост – лу-
дост је пред Богом. Без страха, без 
молитвеног трепета решавају се 
црквени проблеми. Под прити-
ском, ласкавим или грубим прити-
ском модерних ванцрквених сила 

многи црквени представници роп-
ски служе трулим боговима на-
шега доба. Разједињени више хо-
тимично него нехотимично ми 
нервозно хитамо кроз прашуму са-
дашњице у неизвесност будућно-
сти. Представници појединих ау-
токефалних православних цркава 
надмећу се смело у опасним нова-
чењима. Заборавља се на свету са-
борност као на мерило наше са-
дашње делатности, као на чувара 
наше црквене светости. Зато се не-
давно у Православљу десио моли-
твени раскол: Грчка Црква увела је 
нови календар, док су остале 
Цркве остале при старом. Моли-
твена саборност је нарушена; не 
сливају се више истовремено све 
православне душе у једну моли-
тву, не иступају више заједнички 
пред лице Господа славе; најси-
гурније православно оружје пре-
ломљено је, чиме ћемо од сада 
иступати против заједничког не-

пријатеља, чиме ако не саборном 
молитвом? О кротко Православље, 
зашто те тако руже, не зато ли што 
се душа твоја зове – смиреност? 

Св. Јустин Поповић 
Часопис „Хришћански  

живот“, 1924. 

ФОРМУЛАРЕ ЗА УПИС М ОЖЕТЕ 
ПРЕУЗЕТИ СА НАШЕГ САЈТА НА 

АДРЕСИ :   
 

HTTPS : / /SVTROJICA .MELBOURNE/SC
HOOL  

 

И ПОСЛАТИ НАМ Н А  
НАШ ШКОЛСКИ МЕЈЛ :  

 

 SCH OOL@SVTROJICA .M ELBOURNE  

НАСТАВА У ШКОЛИ  
СЕ ОДРЖАВА  

 

СВАКЕ СУБОТЕ  
 ОД  10-13  ЧА СОВА .  

САСТАНАК  И  РУЧАК 
ПЕНЗИОНЕРА 

 
КОНАЧН О РАДОСНА ВЕСТ ЗА 

НАШЕ ПЕНЗИОНЕРЕ .  ПОЧИЊУ 
РЕДОВНИ САСТАН ЦИ ,  А  ПРВИ 

САСТАНАК И РУЧАК ДЕСИЋЕ СЕ У   
 

ЧЕТВРТАК 10.  Ф ЕБРУАРА .  
 У  ПРОСТОРИЈАМА ЦРКВ ЕНЕ 
ОПШТИНЕ СВЕТА ТРОЈИЦА .   

 
ПОЗИВАМ О ВАС СВЕ ,  ДРАГА 

БРАЋО И СЕСТРЕ ,  ДА ДОЂЕТЕ 
ТОГА ДАНА И ДА ЗАЈЕДН О ,  ПОСЛЕ 

ДУЖЕГ ВРЕМЕН А ,  РУЧАМО И 
ИЗМЕЊАМ О ИСКУ СТВ А 
ПРОТЕКЛОГ ПЕРИОДА ,  

НЕЗАПАМЋЕНОГ ЗАТВАР АЊЕ 
НАШИХ АКТИВН ОСТИ .   

РАДО ВАС ЧЕКАМ О .   
 

УПРАВА ПЕНЗИОН ЕРА Н А ЧЕЛУ 
СА  

БОСОМ СА МАРЏИЋ ,  
ПРЕДСЕДН ИЦОМ  
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ЋУТАЊЕ У СЛУЖБИ СПАСЕЊА 
 

Св. Николај Жички и Охридски 
пише „Теодулу“ и каже:  

 

Заиста је сила у ћутању. Српски 
народ, који је преточио цело Је-
ванђеље у народне изреке, има 
дивну изреку у вези са овим: „Ћу-
тање је злато“. Уистину је „ћутање 
злато“.  Човек се најчешће каје што 
не може да оћути и што каже оно 
што не би требало да каже. Кад би 
човек могао да сачека да прође 
само једна ноћ па да из угла 
сутрашњег дана посматра проблем 
који му се десио данас, он би имао 
много мање разлога да се каје за 
изговорене речи. Али, то је један од 
већих проблема са којима се свако 
од нас суочава у свом животу. Ми 
хоћемо свакоме да кажемо то „што 
је заслужио“.  Наравно, ми „знамо“ 
шта је ко заслужио. Овакав наш 
став произилази из нашег уверења 
да смо ауторитет за све што се око 
нас дешава. Па, ако смо у уверењу 
да познајемо ствари, није ни чудо 
што не можемо да оћутимо, јер ми 
реагујемо да спасемо одређену си-
туацију.  

 

Ми треба да ћутимо онда кад 
треба да заштитимо другога од 
себе, од своје агресивности, од 
своје неправедне осуде. Треба да 
ћутимо када оно што кажемо ни-
коме не помаже већ, напротив, по-
горшава ситуацију. Ми треба да 
ћутимо онда када својим говором 

одвраћамо другога од Бога и Цркве 
Његове, када својим говором жа-
лостимо нечију душу. Али, има мо-
мената када ћутање није врлина. 
Из овога произилази да није увек и 
свако ћутање врлина, већ да може 
бити крајње негативно. Ово се де-
шава у ситуацијама када је потре-
бно да се посведочи Истина, а ми 
затајимо. Ако се очекује од нас да 
проповедамо Реч Божију, а ми ћу-
тимо. Ако својом утешном речју 
можемо помоћи брату својему, а 
ми ништа не кажемо. О томе када 
треба говорити а када, пак, ћутати, 
одлучује свако од нас у складу са 
слободном проценом одређене си-
туације. Спаситељ каже: „Није 
добро бацати бисере пред свиње“. 
До нас је да одлучимо има ли наша 
проповед, наш разговор односно 
оно што хоћемо да кажемо, смисла 
или не. Хоће ли то што желимо да 
кажемо бити од помоћи човеку, 
или не. То је основно мерило за 
нашу одлуку. Човек увек мора да 
води рачуна о томе шта ће и како 
да каже. Пре него што нешто 
изрекнемо добро би било разми-
слити о последицама тога што смо 
наумили да саопштимо. Управо је 
због тога неопходно да извесне 
ствари „преспавају“, како ми ка-
жемо, да сами себи дамо прилику 
да о нечему озбиљно размислимо 
како бисмо били сигурни да ћемо 
рећи праву ствар. Јер, у моменту 
када смо изазвани неким или не-
чим, наше биће је узнемирено, крв 
кола нашим венама знатно брже, 
нисмо сталожени, ни смирени и 
готово никад наша процена ситуа-
ције није најбоља. Када нам је биће 
узбуркано ми смо отворенији за а-
гресивност него обично. Из нас 
проговори онај други човек, човек 
који се бори за земаљску правду, за 
царство од овога света. Онда, пак, 
када смо смирени, ми смирено и 
размишљамо. Дозвољавамо Богу да 
нас усмери ка доброј одлуци, ка 
праштању, милосрђу. Спремни смо 
да осветлимо проблемaтику из 
свих могућих углова. Показујемо 

више разумевања за брата нашега 
који нам се замерио. Ово размиш-
љање неминовно нас доводи до 
закључка да је време главни фак-
тор за успешно ћутање. Ако закљу-
чимо да је у ситуацијама, када уза-
вре крв наша, најбоље да дамо себи 
времена за размишљање о начину 
на који треба да реагујемо, ми ћемо 
успешно оћутати.  

Модерна психологија има своје 
методе за анализу човековог пона-
шања. Психолози нуде корисне 
предлоге за превазилажење кон-
фликтних ситуација па и за ћу-
тање, али оно што овој науци недо-
стаје јесте ослањање на Бога и Ње-
гову благодатну силу. Практичност 
може да буде руководно начело и 
да нас усмерава у одређеном 
правцу, али нема снагу да нас 
одржи на путу. Бити практичан 
значи само имати спољашњу 
форму без суштине. То би било 
исто као имати савршене вене, а 
немати животворну крв која би их 
испуњавала и давала живот. За 
члана Цркве бити практичан значи 
дати себи време да се у свом 
размишљању човек ослони на 
Бога. Да у заједници са Творцем 
покуша да за себе нађе најбољи пут 
из одређене ситуације. Да дозволи 
да Бог кроз њега делује и ствара 
као и да му помогне при одлучи-
вању о ћутању или нећутању.   

Ћутање је у правом смислу те 
речи врлина. Тако је лепо бити у 
друштву скромног човека коме је 
Бог дао дар да може да ћути а да, с 
друге стране, говори онда када је 
то неопходно и корисно.  

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога Живога, помози нам да разу-
мемо да је „сила у ћутању“ и да је 
потребно да сваки човек може да 
проповеда својим ћутањем. Дај 
нам Господе разум да можемо увек 
да исправно одлучимо о томе када 
је „сила у гласу“ а када „у ћутању“.  
Амин. 

О. Милорад Лончар, 
Чикаго 2004. 

„У  ГЛАСУ ЈЕ СИЛА ,  ТЕОДУЛЕ .  
АЛИ ЈЕ  СИЛА И У ЋУТАЊУ .  

ЗАВИСИ КО ГОВОРИ  И  О ЧЕМУ 

ГОВОРИ ,  И КО ЋУТИ И ЗАШТО 

ЋУТИ .  ГЛАС ЗЛОТВОРА И ГЛАС 

СВЕЦА БОЖЈЕГА НЕМАЈУ 

ЈЕДНАКУ СИЛУ .  И  ЋУТАЊЕ 

РАЗБОЈНИКА КОЈИ ЗЛО 

СМИШЉА НИЈЕ РАВНО ЋУТАЊУ 

ДОБРОТВОРА КОЈИ О ДОБРУ 

МИСЛИ“ .  

КАДА СЕ ГОВОРИ О ЋУТАЊУ 

КАО ВРЛИНИ ,  ТРЕБА РАЗУМЕТИ 

ДА ЈЕ У ПИТАЊУ ЋУТАЊЕ КОЈЕ  
БРИНЕ О ОНОМ ДРУГОМ .   
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ШКОЛАРАЦ – ДЕЧЈА СЕКЦИЈА ГЛАСНИКА
Драга децо и родитељи, добро-

дошли у наш „Школарац“. 
Идеја нам је да деца као наши 

најмлађи парохијани имају своју 
страницу у нашем црквеном гла-
снику. Такође, желимо да наш про-
грам који радимо у школи прибли-
жимо деци која још нису стасала за 
школу или још размишљају да нам 
се придруже. 

Како смо недавно прославили 
школску славу Свети Сава, а у су-

боту  5. фебруара је почела нова 
школска година, мислим да нема 
лепшег почетка „Школарца“ него 
да деци, на њима приступачан на-
чин, сликовито објаснимо симболе 
крсне славе као и живот светог 
Саве. Како слике говоре више од 
хиљаду речи, надам се да ће свако 
наћи нешто интересантно за себе. 

На овој и следећој страни су 
предлози једноставних активности 
које деци на приступачан начин 
објашњавају симболе крсне славе 
и живот Светог Саве. Овде могу и 
родитељи да помогну. Ваше обо-
јене слике можете послати на 
адресу: 

school@svtrojica.melbourne  
Радове ћемо објавити у Шко-

ларцу. 

Baше учитељице,  
Миљана и Јелена  

 

  

Како се зову 
предмети које 

видимо на слави? 
 

Да ли знаш 
чему служе и 

како се користе?   

Напиши њи-
хова имена, а 
онда их обој. 

Препиши речи: 
„Свети Сава, школска 

слава“користећи 
горњи шаблон и украси 

како ти се свиђа. 
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СМИСАО ВЕЛИКОГ 
ПОСТА 

Ми знамо да је покајање – поче-
так и услов истинског хришћан-
ског живота. Прва реченица Хри-
стова, када је почео да проповеда, 
била је: „Покајте се“ (Мт. 4,17).  

Шта је покајање? Зашто је оно 
нужно? Како га спровести у жи-
вот? Велики Пост нам даје одго-
воре на та питања. 

Велики Пост – то је истинска 
школа покајања, у којој је сваки 
човек дужан једном годишње да се 
учи продубљивању своје вере, да 
посматра свој живот и, колико је то 
могуће, да га измени.  

 

Када човек крене на пут, он 
мора знати циљ свога путовања. 
Тако бива и са Постом. Пост – то је 
пре свега духовно путовање, а 
крајњи циљ – Васкрс, „Празник над 
Празницима“.  На Пасху ми праз-
нујемо Васкрсење Христово као да 
се то десило и наставља да се де-
шава нама. Тај приступ радикално 
мења наш однос према свету, укљу-
чујући и смрт. Ми верујемо да је 
Својом сопственом смрћу Христос 
изменио саму природу смрти, учи-
нио је преласком, Пасхом – прела-
ском у Царство Божије. Таква је 
вера Цркве 

Ми просто заборављамо све то, 
тако смо запослени, погружени у 
наш свакодневни рад; и пошто за-
борављамо, ми слабимо, грешимо. 
Из те заборавности, пада, греха 
живот нам поново постаје „стари“ 
– ситничав, таман, лишен сваког 
смисла: бесмислени пут ка бесми-
сленом крају. Ми живимо тако, 
као да Христос никад није ни до-
шао.  То је jедини прави грех, ду-
бока трагедија и туга нашег номи-
налног хришћанства.  

Ако ово схватимо и признамо, 
тек онда можемо схватити шта је 
Васкрс и зашто је неопходан Пост. 
Сваке године отварају се врата у 
сјај Царства Христовог, да нам се 
да предкушање вечне радости: 
„Нема више смрти“.  

Па ипак, 
стари гре-
ховни живот 
и ситнича-
вост није 
тако лако 
савладати, 
нити изме-
нити. Јеван-
ђеље очекује 
и тражи од 
човека на-
пор за који је 
он у свом садашњем стању савр-
шено неспособан. И ето зашто је 
потребан Пост. То је – рука по-
моћи, пружена од Цркве, школа 
покајања, која нас може припре-
мити у сусрет Пасхи не само као 
разрешење да једемо, пијемо и о-
пустимо се, него као веродосто-
јан крај старога у нама, као увод 
у нови живот. 

НЕДЕЉА О ЗАКХЕЈУ: 
ЖЕЉА 

Дуго пре почетка самога Поста, 
Црква нама најављује и позива нас 
да ступимо у припремни период. 
Зашто? Зато што је у Цркви дубоко 
психолошко познање човечје при-
роде. Познавајући недовољну 
усредсређеност и ужасно подре-
ђење нашега живота савременом 
свету, Црква зна за нашу неспосо-
бност да се брзо променимо, пре-
ђемо из једног духовног прожив-
љавања у друго. Зато Црква пре по-
четка правог подвига нам објаш-
њава његово значење. Ова се при-
према одвија у току пет* недеља 
претходећих Посту, преко недељ-
ним јеванђелских читања о основ-
ним видовима покајања. 

Прва најаву Поста слушамо у 
недељном Јеванђељу о Закхеју (Лк 
19,1-10). То је прича о човеку, изра-
зито малог растом, који хтеде да 
виде Исуса, и таква је силна била 
његова жеља, да се ради тога он 
попе на дрво. Исус је удовољио ње-
говој жељи и дошао му у кућу. То је 
прва тема, која говори о жељи. Чо-
век следи своју жељу. Може се 
рећи, да је сâм човек жеља, и та 

основна психолошка истина о чо-
вековој природи признаје се и у Је-
ванђељу. „Гдје је благо ваше“, го-
вори Христос, „ондје ће бити и 
срце ваше“. (Лк 12,34)  Силна 
жеља побеђује природну ограни-
ченост човека. Када он страсно 
нешто жели, он чини оно за шта 
нормално није способан. Будући 
„мали растом“, Закхеј је самога 
себе узвисио.  

Питање које се овде једино 
поставља јесте, да ли је исправна 
жеља она која је усмерена добром 
циљу, или је човек, по речима ате-
исте Жан-Пола Сатра, „бескори-
сна страст“. 

Жеља Закхејева је исправна, 
добра; он је хтео да види Христа, да 
му се приближи. У Закхеју видимо 
први симбол покајања, где човек 
наново проналази дубину сваке 
жеље: жеђ и жељу за Богом, Њего-
вом праведношћу, жељу истинског 
живота. Закхеј је „мален“, ситан, 
грешан и ограничен; и ево његова 
жеља превазилази и побеђује све 
то. Он својим напором привлачи 
Христову пажњу, и доводи га у свој 
дом.  

Ево какав је први позив Цркве: 
ми смо дужни да будемо жељни о-
ног истинског, заложеног у самој 
дубини наше душе, да признамо 
жеђ за Апсолутним, које је у нама, 
– знамо ми то или не – и које, ако 
се окренемо и одвратимо нашу 
жељу од њега, нас неминовно пре-
твара у „бескорисну страст“. И ако 
ми довољно дубоко, силно желимо, 
Христос ће нам одговорити. 

„Велики Пост“, о. А. Шмеман 
Приредио Небојша Стефановић 

Припремне недеље Великог Поста 
Датум Недеља Јеванђелска тема 
6. феб. О Закхеју * Жеља 
13. феб. О Митару и Фарисеју Смирење 

20. феб. О блудном сину Повратак у очев дом 
27. феб. Месопусна Страшни Суд 
6. март Сиропусна Праштање 

* Прим. ур. – о. Шмеман укључује и недељу о Закхеју 
као припремну. Међутим, поредак служби по Посном три-
оду започиње недељом о митару и фарисеју – дакле, че-
тири припремне недеље, а не пет – завршавајући се у Ве-
лику суботу после седамдесет дана. 



 ПАРОХИЈ СКИ ГЛАСН ИК БР .  127 7 

 
 

THE MEANING OF 
GREAT LENT 

We know that the repentance is 
the beginning and the condition of a 
truly Christian life. "Repent!" was 
the first word of Christ when He be-
gan to preach (Matt. 4:17). 

What is repentance? Why is it 
necessary? How to bring it to life? 
The Great Lent gives us the answers 
for such questions.  

The Great Lent – it is a true 
school of repentance, where every-
one, every year, is to practice the un-
derstanding of his faith, to look upon 
his life, and to change it to the extent 
possible. 

When a man leaves on a journey, 
he must know where he is going. 
Thus, with Lent. Above all, Lent is a 
spiritual journey and its destination 
is Easter, “the Feast of Feasts.” On 
Easter we celebrate Christ’s Resur-
rection as something that happened 
and still happens to us. It is a gift 
which radically alters our attitude 
toward everything in this world, in-
cluding death. It is our whole faith 
that by His own death Christ 
changed the very nature of death, 
made it a passage — a “passover,” a 
“Pascha” — into the Kingdom of 
God. Such is the faith of the Church. 

We simply forget all this — so 
busy are we, so immersed in our 
daily preoccupations — and because 
we forget, we fail, we sin. And 
through this forgetfulness, failure, 
and sin, our life becomes “old” again 
— petty, dark, and ultimately mean-
ingless: a meaningless journey to-
ward a meaningless end. We live as 
if Christ never came. This is the 
only real sin, the deep sadness and 
tragedy of our nominal Christianity. 

If we realize this, then we may un-
derstand what Easter is and why it 
needs and presupposes Lent. Every 
year, the doors are opened into the 
radiance of the Kingdom of Christ, 
so we can taste the joy eternal: 
“Death is no more.” 

“The Great Lent”, Fr A. Schmemann 

And yet 
the “old” life, 
that of sin 
and petti-
ness, is not 
easily over-
come and 
changed. The 
Gospel ex-
pects and re-
quires from 
man an effort 
of which, in 
his present 
state, he is perfectly incapable. And 
that is why the Lent is required. This 
is the helping hand, extended to us 
by the Church, the school of repent-
ance which will prepare us to receive 
Easter not as mere permission to 
eat, to drink, and to relax, but in-
deed as the end of the “old” in us, 
as our entrance into the new life. 

SUNDAY OF 
ZACCHAEUS: DESIRE 

Long before the beginning of the 
Lent, the Church announces it and 
calls us to prepare. Why? Because of 
the deep psychological insight by 
the Church into human nature.  
Knowing our lack of concentration 
and the frightening ‘worldliness’ of 
our life, the Church knows our ina-
bility to change rapidly from one 
spiritual state into another.  Thus, 
long before the actual effort of Lent 
is to begin, the Church calls our at-
tention to its seriousness and invites 
us to meditate on its significance.  
Before we can practice Lent we are 
given its meaning.  This preparation 
includes five* consecutive Sundays 
preceding Lent by Sunday Gospel 
readings about fundamental as-
pects of repentance. 

The very first announcement of 
Lent is made the Sunday on which 
the Gospel lesson about Zacchaeus 
(Lk. 19:1-10) is read. It is the story of 
a man who was too short to see Jesus 
but who desired so much to see Him 
that he climbed up a tree. Jesus re-
sponded to his desire and went to his 

house. Thus the theme of this first 
announcement is desire. Man fol-
lows his desire. One can even say 
that man is desire, and this funda-
mental psychological truth about 
human nature is acknowledged by 
the Gospel: ‘Where your treasure is,’ 
says Christ, ‘there shall your heart 
be.’ (Lk 12:34)   A strong desire over-
comes the natural limitations of 
man; when he passionately desires 
something he does things of which 
‘normally’ he is incapable. Being 
‘short’, Zacchaeus elevates himself. 
The only question, therefore, is 
whether the power of desire in us is 
aimed at the right goal, or whether – 
in the words of the existentialist 
atheist, Jean Paul Sartre – man is a 
‘useless passion.’ Zacchaeus desired 
the ‘right thing’; he wanted to see 
and approach Christ. He is the first 
symbol of repentance, for repent-
ance begins as the rediscovery of the 
deep nature of all desire: the desire 
for God and His righteousness, for 
the true life. Zacchaeus is ‘short’ – 
petty, sinful and limited – yet his de-
sire overcomes all this. It draws 
Christ’s attention; it brings Christ to 
his home. Such, then, is the first an-
nouncement, the first invitation: 
ours is to desire that which is deep-
est and truest in ourselves, to 
acknowledge the thirst and hunger 
for the Absolute which is in us 
whether we know it or not, and 
which, when we deviate from it and 
turn our desires away, makes us in-
deed a ‘useless passion.’ And if we 
desire deeply enough, strongly 
enough, Christ will respond. 

Preparatory weeks before the Great Lent 
Date Sunday Gospel Theme 
6. Feb Оf Zacchaeus Жеља 
13. Feb Оf Publican and the 

Pharisee  
Смирење 

20. Feb Оf Prodigal Son Повратак у очев дом 
27. Feb Meatfare Страшни Суд 

6. March Cheesefare Праштање 
* Nota bene – Fr Schmemann includes the Sunday of 

Zacchaeus as the preparatory week. However, the order of ser-
vices by the Lenten Triodion begins on the Sunday of the Publi-
can and the Pharisee – i.e. four preparatory weeks, not five –
ending on Great and Holy Saturday after seventy days. 
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ON PRAYER 

In our prayer books, there are 
prayers of the Holy Fathers – 
Ephraim the Syrian, Makarios the 
Egyptian, Basil the Great, John 
Chrysostom, and other great men of 
prayer. Being filled with the spirit of 
prayer, they were able to up that liv-
ing spirit into words, and handed it 
down to us. When one enters into 
these prayers with attention and ef-
fort, then that great and prayerful 
spirit will in turn enter into him. He 
will taste the power of prayer.  

I will give here three very simple 
instructions:  

 

Thus, going to pray, in the morn-
ing or in the evening, stand for a mo-
ment, or sit, or walk, and strive in 
this time to focus your thoughts, 
casting off from them all earthly ac-
tivities and objects. Then call to 
mind the One to Whom you are 
praying, Who He is and who you are, 
as you begin this prayerful petition 
to Him. From this, awaken in your 
soul the feeling of humility and rev-
erent awe of standing before God in 
your heart. As you stand piously be-
fore God, all of this preparation may 
seem small and insignificant, but it 
is not small in meaning. This is the 
beginning of prayer and a good be-
ginning is half the work. 

Having stood up in your heart, 
now stand before your icons, make a 
few prostrations, and begin with the 
usual prayers: «Glory to Thee, our 
God, glory to Thee. O Heavenly 
King…», and so on. Do not read hur-
riedly; pay attention to every word 
and let the meaning of each word 
enter into your heart. Accompany 

your words with prostrations. With 
this effort, the reading of prayers be-
comes pleasant to God and fruit-
bearing. 

 

No other rules are necessary. 
These two – understanding and feel-
ing – have the effect of making 
prayer fitting, and fruitful. For ex-
ample, you read: «cleanse us from 
every stain» – feel your stain, desire 
cleanliness, and ask it from the Lord 
with hope. You read: «forgive us our 
debts as we forgive our debtors» – 
forgive all in your soul, and having 
forgiven everyone everything in 
your heart, ask for forgiveness for 
yourself from the Lord. You read: 
«Thy will be done» – completely give 
up your own will to the Lord in your 
heart, and honestly be prepared to 
meet everything that the Lord is 
well-pleased to send to to you with a 
good heart. If you read each verse of 
your prayers in this way, then you 
will be truly praying. 

In order to facilitate the develop-
ment of true prayer, take these 
steps: 1) keep a prayer rule accord-
ing to the blessing of your spiritual 
father – not more than you can read 
unhurriedly on a normal day; 2) be-
fore you pray, in your free time be-
come familiar with the prayer in 
your rule, fully take in each word 
and feel it, so that you would know 
in advance what should be in your 
soul as you read. It will be even bet-
ter if you learn the prayers by heart. 
When you do this, then all of your 
prayers will be easy for you to re-
member and feel. There is only one 
final difficulty: your thoughts will al-
ways stray to other subjects, there-
fore: 3) you must struggle to keep 
your attention focused on the words 
of your prayer, knowing in advance 
that your mind will wander. 

When your mind does wander 

during prayer, bring it back. When it 
wanders again, bring it back again. 
Each and every time that you read a 
prayer while your thoughts are wan-
dering (and consequently you read it 
without attention and feeling,) then 
do not fail to read it again. Even if 
your mind wanders several times in 
the same place, read it again and 
again until you read it all the way 
through with understanding and 
feeling. In this way, you will over-
come this difficulty so that the next 
time, perhaps, it will not come up 
again, or if it does return, it will be 
weaker.  

On the other hand it may happen 
that a particular word or phrase 
might act so strongly on the soul, 
that the soul no longer wants to con-
tinue with the prayer, and even 
though the lips continue praying, 
the mind keeps wandering back to 
that place which first acted on it. In 
this case: 4) stop, do not read fur-
ther, but stand with attention and 
feeling in that place, and use the 
prayer in that place and the feelings 
engendered by it to feed your soul. 
Do not hurry to get yourself out of 
this state. If time cannot wait, it is 
better to leave your rule unfinished 
than to disturb this prayerful state. 
Maybe this feeling will stay with you 
all day like your guardian Angel! 
This sort of grace-filled action on 
the soul during prayer means that 
the spirit of prayer is becoming in-
ternalized, and consequently, main-
taining this state is the most hopeful 
means of raising up and strengthen-
ing a spirit of prayer in your heart. 

Finally, when you finish your 
prayers, do not immediately go off to 
any sort of work, but remain and 
think at least a little about what you 
have just finished and what now lies 
before you. If some feeling was given 
to you during prayer, keep it after 
you pray. If you completed your 
prayer rule in the true spirit of 
prayer, then you will not wish to 
quickly go about other work; this is a 
property of prayer.  

St. Teophan the Recluse 
On Prayer, Homily 1 

 

ALWAYS BEGIN PRAYING WITH 

AT LEAST A LITTLE 

PREPARATION ;   
 

DO NOT PRAY CARELESSLY ,  BUT 

WITH ATTENTION AND FEELING ;  
AND  

 

DO NOT GO ON TO ORDINARY 

WORK IMMEDIATELY AFTER 

PRAYER .  

PAY ATTENTION TO EVERY 

WORD ,  AND LET THE SENSE OF 

EACH WORD ENTER INTO YOUR 

HEART ;  UNDERSTAND WHAT YOU 

ARE READING AND FEEL  WHAT 

YOU ARE UNDERSTANDING .   


