
  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  ТОКОМ НЕДЕЉЕ 

НЕДЕЉА, 20. ФЕБРУАР  
СВЕТИ ПАРТЕНИЈЕ ЛАМПСАКИЈСКИ 

НЕДЕЉА О БЛУДНОМ СИНУ ГЛАС 2. 
Јутрење – Јев. 2-го Васкрсно Мк. 16,1-18 
Литургија 1. Кор. 6,12-20; Јев. Лк. 15,11-32 

ЧЕТВРТАК, 24. ФЕБРУАР  АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

СУБОТА, 26.  ФЕБРУАР  
ПРЕП. СИМЕОН МИРОТОЧИВИ-ЗАДУШНИЦЕ 

ЛИТУРГИЈА 10ч  ВЕЧЕРЊЕ 19ч 

НЕДЕЉА, 27. ФЕБРУАР – МЕСНЕ ПОКЛАДЕ 
 СВЕТИ КИРИЛО СЛОВЕНСКИ    ЈУТРЕЊЕ 9ч  ЛИТУРГИЈА 10ч 

У ЦРКВИ НЕМА ПАНДЕМИЈСКИХ ОГРАНИЧЕЊА НИТИ ЈЕ ОБАВЕЗНО БИТИ ВАКЦИНИСАН. 

ПОСТ: У СРЕДУ НА УЉУ И У ПЕТАК НА ВОДИ. 

 

СВЕТИ ПАРТЕНИЈЕ 
ЛАМПСАКИЈСКИ 

Свети Партеније родио се у 
граду Мелитопољу. Отац му се звао 
Христофор, и био ђакон мелито-
пољске цркве. У почетку се Парте-
није није учио књизи, али je добро 
памтио многе ствари које је чуо 
када се читало Свето Писмо. 

 Још од раног детињства свог он 
би удостојен благодати Божје, коју 
је скривао пред људима. У својој о-
самнаестој години он је већ почео 
чинити чудеса: изгонио је демоне 
из људи призивањем пресветог и-
мена Христовог. А када се слава 
његова стаде ширити по народу, 
дознаде за њега pреосвећени Фи-
лип, епископ мелитопољски. И 
дозва га к себи. И пошто га добро 
испита о свему, он се удиви њего-
вој врлини и Божијој благодати у 
њему, и нареди да га науче књизи. 
А кад се научи књизи, епископ га, и 
против његове воље, посвети за 
презвитера, и повери му старање и 
управу над једним храмом. 

Као презвитер, свети Партеније 
се још више подвизаваше, и доби 
двоструку благодат Божју осве-
ћења и чудотворства, те исцељи-
ваше сваку болест и чињаше многа 

дивна знамења именом Господа 
нашег Исуса Христа. 

Чувши за таква и слична чудеса, 
архиепископ кизички Ахил позва к 
себи светог Партенија и посвети га 
за епископа лампсакијског. А када 
овај човек Божји дође у поверену 
му епископију, затече у граду врло 
мало хришћана, док сви остали 
беху идолопоклоници. Због тога 
пастир добри веома туговаше. И не 
престајаше саветовати их, и изо-
бличавати, и молити, и пут истине 
им показивати, и чудеса именом 
Христовим творити, и болеснике 
њихове исцељивати, док их не при-
веде к познању истинитог Бога. 
Пошто очисти град од незна-
боштва и приведе вери, светитељ 
отпутова код цара Константина 
Великог да издејствује допуштење  
да разори незнабожачке храмове и 
подигне Божји храм. И од благоче-
стивог и христољубивог цара би 
примљен са чашћу и љубављу, и 
доби  писмену дозволу. Вративши 
се у Лампсак, светитељ Божји Пар-
теније се одмах лати посла: по-
руши до темеља сва идолишта, и 
усред града подиже велики и диван 
Божји храм. При томе је лично сам 
својим рукама помагао зидарима.  

 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 20. ФЕБРУАР 2022.  Број 129.  Година IV 

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

Св. Партеније, ман. Манасија 
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За време зидања храма, једнога 
дана дође к светитељу човек, у 
коме је потајно боравио нечисти 
дух, и то одавна, али сам човек то 
није знао. Демон одговори: Молим 
те, немој ме изгонити из дома мог, 
у коме тако одавно обитавам. И 
нико ме до сада није приметио, 
само ти сада; но ако ме одавде 
изгониш, куда ми онда наређујеш 
да идем? Тада свети Партеније, 
отворивши уста своја, рече де-
мону: Ево, ја сам тај човек, уђи и о-
битавај у мени! - А ђаво као огњем 
опаљен повика: Јао мени! изгониш 
ме, иако сам толико времена жи-
вео у овом дому! И које ми зло ти 
нећеш учинити, ако уђем у тебе? И 
како бих ја могао ући у дом Божји! 
- Рекавши то, ђаво изиђе из човека, 
и оде у места пуста и непроходна. 
А човек онај благодаћу Христовом 
оздрави, и хваљаше Бога. 

И са свих страна доношаху бо-
леснике и страдалнике од нечи-
стих духова, и сви се благодаћу и 
силом Божјом исцељиваху на мо-
литве светог Партенија. А лекове 
лекарске људи не употребљаваху у 
дане овог великог угодника 
Божјег, јер он у име Господа нашег 
Исуса Христа забадава исцељи-
ваше од свих болести. 

Угодник Божји и велики чудо-
творац свети Партеније, пошто је 
заблистао у равноангелском жи-
воту, и многе обратио од идола 
истинитоме Богу, и безбројне бо-
леснике исцелио од разноврсних 
болести, при крају свога живота 
сам се разболе и, позван од 
Господа, отиде к Њему 7. фебруара 
318 године, упокојивши се с миром 
у дубокој старости.  

Сајт СПЦ 

SERBIAN SCHOOL 
ENROLMENT 

 
We are accepting enrolments to 

our Serbian language school until 
the end of February. 

Bring your child to meet new 
friends, learn Serbian language, al-
phabet and get to know our culture! 

All details at our school page: 
https://svtrojica.melbourne/school  

 

 

СВ. СВЕШТЕНОМУЧ. 
ХАРАЛАМПИЈЕ 

 

Овај велики светитељ беше епи-
скоп у Магнезији и пострада за 

Христа у својој сто тринаестој го-
дини. Многобројна чудеса учини, и 
многе у веру обрати. Чак и царева 
кћи Галина напусти незнабоштво 
свога оца и поста хришћанка. Kада 
наста страшно гоњење хришћана у 
време цара Септимија Севера, ста-
рац Харалампије не кријаше се од 
гонитеља, него слободно и јавно 
проповедаше веру Христову. Све 
муке претрпе као у туђем телу. А 
кад с њега жива кожу одраше, 
незлобиви светац рече царским 
војницима: ‘Хвала вам, браћо, за 
то што остругавши моје старо 
тело, ви обновисте дух мој за 
нови, вечни живот’.  

Осуђен на смрт и изведен на гу-
билиште свети Харалампије 
уздиже руке к небу и помоли се 
Богу за све људе, да им Бог даде те-
лесно здравље и душевно спасење, 
и да им умножи плодове земаљске. 

‘Господе, ти знаш, да су људи 
месо и крв; опрости им грехе, и 
излиј благодат Твоју на све!’ 
После молитве овај свети старац 
предаде душу своју Богу пре него 
што џелат спусти мач на његов 
врат. Пострада 202. године. 

Пролог 

МОШТИ СВ. 
ХАРАЛАМПИЈА У 

МАНАСТИРУ МОРАЧА 

Једини досад познати извор о 
моштима јесте акт у Архиви 
Митрополије црногорско-примор-
ске (бр. 542 из 1929.) У њему је за-
писано породично предање сту-
дента Богословије, Андрије Коп-
ривице, који да је велика турска 
војска, на челу са пашом чије име 
није наведено, враћајући се у 
Мостар, прошла кроз Бањане и за-
коначила око кућа Копривица, а 
сам паша преспавао код попа Саве. 
У разговору са попом Савом паша 
открије да се у његовим бисагама 
налази влашка светиња и да се 
иста налазила у манастиру Мо-
рачи. На попово инсистирање 
паша покаже шаку светог муче-
ника Харалампија. Захваљујући 
пашиној слабости на новац, а по-
повој упорности да светињу 
откупи, мошти Светог Харалам-
пија пређу у православне руке, али 
без палца, који је паша у жару пре-
говора откинуо и понио са собом 
(за који опет постоји предање да се 
данас чува, такође, негдје у Бања-
нима). Тако светиња чувана у по-
родичној кући, поштујући аманет 
попа Саве да је чувају свештеници 
из породице Копривица, а ако кућа 
престане да даје свештенике (као 
што се и десило, прим. ур.), да се 
мошти врате тамо одакле су и у-
зете – у манастир Морачу. 

Светигора бр. 262.  (2017.) 

УПИС У НАШУ ШКОЛУ  ТРАЈЕ ДО 

КРАЈА ФЕБРУАРА .  ДОВЕДИТЕ 

ВАШЕ ДЕТЕ ДА СЕ ДРУЖИ СА 

ВРШЊАЦИМА И НАУЧИ СРПСКИ 

ЈЕЗИК ,  ПИСМО И УПОЗНА НАШУ 

КУЛТУРУ !  СВИ ДЕТАЉИ НА  

НАШОЈ ШКОЛСКОJ ВЕБ СТРАНИ :  
HTTPS ://SVTROJICA .MELBOURNE

/SR/SCHOOL  

10/23.  ФЕБРУАР  
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НЕДЕЉА О БЛУДНОМ СИНУ 

 

едеља о блудном сину спада 
у припремне недеље за 
Часни и Велики пост. 

Црква нас позива да се присетимо 
значаја живљења по Христу, зна-
чаја испуњења Христових запове-
сти. Сликовита је и јединствена 
прича о Блудном сину, који је све 
имање своје, које му је отац дао, 
потрошио са блудницама и друш-
твом сличним себи.  Спаситељ нас 
опомиње на штету оваквог неодго-
ворног живљења, а, Апостол Павле, 
у Првој посланици Коринћанима, 
употпуњује, на неки начин, овај 
став Господа нашег. “Све ми је 
дозвољено, али све не користи; 
све ми је дозвољено, али не дам 
да ишта овлада мноме”, каже А-
постол. 

Човеку је све дозвољено зато 
што је син Божији. Због тога што 
је Бог одлучио да створи човека 
као слободно биће. Биће које је 
позвано да живи у заједници са Бо-
гом, али се коначна одлука оставља 
њему. Због тога Апостол нагла-
шава да му је све дозвољено. Он 
као да каже:  “Нисам ничим огра-
ничен. Ништа ме не спутава. Пот-
пуно сам слободан. Међутим, ако 
чиним оно што Бог неће оправ-
дати, неће ми лично користити. 
‘Није ми на корист’. Но, и поред 
тога, ја могу да одлучим да се ба-
вим стварима које ми нису на ко-
рист. Наравно, не треба ни да гово-
рим о томе да мој избор, да не чи-
ним корисне ствари, може да буде 
погибељан. То је јасно, али је то и-
пак мој избор. Ја сам господар 
своје ситуације”. Није ли овако 
размишљао и Блудни син из да-
нашњег јеванђеља? Знао је он 
негде у души да је расипање новца, 
на пијанчење и блудничење, веома 

пролазна авантура, али није имао 
снаге да се томе одупре.  Добра 
ствар је да је он на крају   могао да 
се покаје. Јер, покајање је дар од 
Бога и не може се задобити онда 
када ми то хоћемо.  

Св. Јустин Ћелијски, тумачећи 
ове Апoстолове речи, каже сле-
деће: “Огромна је слобода чове-
кова: протеже се од Бога до ђа-
вола, и обухвата све светове Бо-
жије и све светове ђаволове. Чо-
век може изабрати у њима што 
год хоће. Може се чак сјединити 
с Богом, али ако хоће и – с ђаво-
лом. ‘Све ми је слободно иза-
брати’, што је у свим свето-
вима. Али је при том најважније 
питање савести: Шта треба и-
забрати?” (Тумачење Прве и 
Друге посланице Коринћанима) 

 
Човек је на раскрсници. Од по-

четка, од доласка на овај свет, до 
одласка са њега. Раскрсница је као 
поље на коме се бије одлучујућа 
битка између Бога и Сатане, добра 
и зла. Са раскрснице воде два пута. 
Један према Богу, а други према 
ђаволу. То је, у ствари, у класич-
ном, духовном и философском 
смислу, питање нашег избора. Да 
ли изабрати, увек према слободи 
сопствене воље, пут који иде у жи-
вот - ка Богу, или штетан али иза-
зован пут, који води према ђаволу 
и смрти. Апостол каже да можемо 
изабрати ово друго, али да нам то 
није на корист. Иако је порука А-
постола јасна и делује заиста ло-
гично, ми налазимо да нам је 
тешко у потпуности примити к 
срцу ову истину. Како другачије 
објаснити наше грехе које дано-
ноћно чинимо. Грешимо и против 
душа и против тела наших. С друге 
стране, заборављамо да су душе 
наше створене по “лику Божијем” 
као и да су тела наша “храм Духа 
Светога”. Имајући ово у виду, 
потребно је да бринемо о “лику 

Божијем” у нама и о “храму Духа 
Светога”, о телу нашем.  

Како човек може да приступи о-
вој проблематици на један практи-
чан начин, или, да ли је остварљиво 
ово што од нас очекује Господ и  
Његов следбеник, aпостол Павлe?  

Најбољи је метод да свакод-
невно мислимо о речима Апостола 
Павла: “Све ми је дозвољено, али 
све не користи; све ми је дозво-
љено, али не дам да ишта овлада 
мноме”. Чињеница да ми је све доз-
вољено опомиње ме на достојан-
ство којим ме је обдарио свељу-
бећи Бог, а порука која каже да све 
није корисно, успорава моје 
покрете и захтева преиспитивање. 
Свакодневно размишљање  о овоме 
и молитва Богу да Он, у својој моћи 
и мудрости, нађе начина да нам по-
дари разума и снаге, да речи Апо-
стола Павла постану део нас и да 
их у целости усвојимо.  

Такође, треба размишљати и о 
чињеници да смо ми на раскр-
сници са које воде два пута. На са-
мом почетку, док се не одмакне у 
једном правцу, није лако оценити 
којим путем идемо. У том делу, у то 
време, када тек полазимо са раскр-
снице, немамо довољно духовне 
зрелости да суштински оценимо 
наш положај.  

 

Милостиви Господе и Боже 
наш, помози нам да целим својим 
бићем служимо Теби, Једноме 
Богу у Светој Тројици! Амин.  

Прота Милорад Лончар  
Чикаго 2002. 

“СВЕ М И ЈЕ ДОЗВ ОЉЕН О ,  АЛИ 
СВЕ Н Е КОРИСТИ ;  СВЕ МИ ЈЕ  
ДОЗВОЉЕН О ,  АЛИ НЕ ДАМ ДА 

ИШТА ОВЛАДА МН ОМЕ ”(1КОР .  6,  
12) .   

Н

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ,  У  ВРЕМЕ 

ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСНИ ПОСТ ,  
РАЗМИШЉАМО О 

ЛАКОМИСЛЕНОСТИ БЛУДНОГ 

СИНА И ЊЕГОВОМ ИСКРЕНОМ 

ПОКАЈАЊУ .  У  СТВАРИ ,  
ПОКАЈАЊЕ ЈЕ СТАЊЕ У КОМЕ 

ГОСПОД ЖЕЛИ ДА СРЕТНЕ 

СВАКОГА ОД НАС .   
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ШКОЛАРАЦ – ДЕЧЈА СЕКЦИЈА ГЛАСНИКА

 ДАНАС УЧИМО 
СЛОВО М 

 

МОЈА МАМА 

  

                                                                                          

    

 

                                                  
                                                                                              
                                                                                                 
 

  

ДЕЧИЈЕ ПЕСМ ИЦЕ  
 

НАЈЛЕПША МАМА НА СВЕТУ –  
МОЈА МАМ А!  

 
МИШ ЈЕ  ДОБИО ГРИП  

 
КАД ЈЕ  БИО МРАК  

 
У  ЕЛЕКТРОН СКОЈ ВЕРЗИЈИ 

ШКОЛАР ЦА ,  КЛИКНИ Н А ЛИНК 
ДА ЧУЈЕШ ПЕСМУ  

РЕЧНИК 
 

МРАВ  
МИШ  

МЛЕК О  
МАК  

МАЧКА  
МEДА  

Обој слику. 

Шта држи Милош у руци? 
Шта држи Мила у руци? 
Где је миш? 
Шта ради мачка? 
Које је боје мрав? 
Које је боје млеко? 

Додај слова која недостају. 
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Радови наших ђака – Мила Росић

Текст песме говори на овом линку Душко Радовић 

Напиши писана слова. 
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ПОВРАТАК У ОЧЕВ ДОМ 

 

У трећу припремну недељу пред 
Велики пост, слушамо читање 
приче о блудном сину (Лк 15,11-32). 
У причи и стихирама тода дана го-
вори се о покајању човека који се 
вратио из добровољног изгнан-
ства. Приповеда се о блудном (мо-
рално заблуделом) човеку који је о-
тишао у „далеку земљу“ и тамо 
страћио све што је имао. Далека 
земља! Јединствена дефиниција 
човековог стања, које морамо при-
мити и усвојити, када се прибли-
жавамо Богу. 

Покајање се често претвара у 
равнодушно, објективно набра-
јање грехова и сагрешења, као 
признање пред неким законском 
оптужницом. Исповест и разре-
шење грехова сматра се као нека 
правна законитост. Но при том се 
заборавља нешто суштинско, без 
чега ни исповест, ни разрешење 
грехова, нема ни правог значења, 
ни силе. То „нешто“ јесте баш осе-
ћање отуђења од Бога, од радости 
општења с њим, од правог живота, 
који нам је он саздао и даровао. За-
иста, није тешко признати на 
исповести да нисмо постили, да 
смо пропустили јутарње или ве-
черње молитве, да смо се гневили. 

И само то сазнање једино и јесте 
искрено покајање и у исто време 
горућа жеља за повратком натраг у 
изгубљени „дом“. 

Црква ме подсећа шта сам ја то 
оставио и изгубио. Треба обратити 
пажњу на једну од литургијских о-
собености Недеље о блудном сину. 
На јутрењу, после радосних и 

свечаних 
полијелеј-
них пса-
лама, пе-
вамо у цело-
сти чежњив 
Псалам 136: 

„На ре-
кама вави-
лонским, 
сјеђасмо и 
плакасмо, 
опомињући 
се Сиона… 
Како ћемо пјевати пјесму 
Господњу у земљи туђој? Ако за-
боравим тебе, Јерусалиме, нека 
ме заборави десница моја. Нека 
прионе језик мој за уста моја, 
ако тебе не успамтим, ако не 
уздржим Јерусалима сврх весеља 
својега…“ 

То је изгнанички псалам. Пе-
вали су га Јевреји у вавилонском 
ропству, сећајући се свога светог 
града Јерусалима. Овај псалам се 
пева још два пута, у последње две 
недеље пред Велики пост. Он нам 
открива значење поста као ходо-
чашћа, покајања – повратка у дом 
Оца. 

А. Шмеман „Велики Пост“ 
Приредио Н. Стефановић 

О ПОВРАТКУ БОГУ 

Неки богат човек – саопштава 
јеванђелска прича – имао је дво-
јицу синова. Млађи од њих замо-
лио је оца да му одвоји део имања 
који му припада. Отац је то учинио. 
После неколико дана млађи син је 
покупио део свог имања и отишао 
у далеку земљу где га је расточио 
живећи развратним животом. Бо-
гаташев син не само да је почео да 
оскудева, него је запао у стање 
беде. У таквој ситуацији, он је ко-
начно дошао себи и, сетивши се о-
биља у очевом дому, одлучио да се 
врати оцу. Он је постао свестан 
своје грешности и недостојности, 
и припремио смирену молбу да 
буде прибројан не више у поро-
дицу очеву, него у слуге и најам-
нике. С таквим залогом срца, 

најмлађи син кренуо је на пут. Још 
је био далеко од родитељског дома, 
када га отац угледа и сажали се над 
њим, потрча му у сусрет, загрли га 
и стаде да га љуби. Пошто је син 
изговорио припремљену исповест, 
отац нареди слугама да обуку у нај-
лепшу одежду, ставе му прстен на 
руку и закољу му теле угојено на 
гозби да се прослави његов повра-
так. Старијем послушном сину не 
беше право, али му отац објасни 
праведност љубави своје. 

Млађи син, према тумачењу све-
тих Отаца, може да буде слика и 
читавог палог људског рода и сва-
ког човека грешника. Део имања 
који припада млађем сину – то су 
дарови Божији које обилно добија 
сваки човек. Тражити део имања 
да би се њиме распологало по соп-
ственој вољи – то је човеково 
стремљење да са себе збаци покор-
ност Богу и да следи сопствене по-
мисли и жеље. Далека земља – то је 
греховни живот који нас удаљава  и 
отуђује од Бога. Просути имање – 
то значи потрошити силе ума, срца 
и тела, а нарочито греховним де-
лима увредити и одагнати од себе 
Духа Светог. Оскудевање млађег 
сина – то је пустош у души која се 
јавља после греховног живота. 
Стални житељи далеке земље – то 
су пали духови постојани у своме 
паду од Бога; грешник се потчи-
њава њиховом утицају. Блажен је 
онај грешник који дође к себи и 
сети се безмерног богатства којим 
обилује дом Небеског Оца – света 
Црква. 

(наставак на страни 8.) 

НЕДЕЉА О БЛУДНОМ СИНУ  

АЛИ ЈЕ  ПОТПУНО ДРУГА СТВАР 

ОДЈЕДНОМ СПОЗНАТИ ДА САМ 

ДАЛЕКО ОД СВОГ ПРАВОГ 

„ДОМА“ ,  СВОГ ПРАВОГ ЖИВОТА ,  
И ДА НЕШТО ДРАГОЦЕНО ,  

ЧИСТО И ПРЕКРАСНО ЈЕ 

БЕЗНАДЕЖНО СЛОМЉЕНО У 

САМОЈ СУШТИНИ МОГА 

ЖИВОТА .   

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 изгнаног 
27. феб. Месопусна Страшни Суд 
6. март Сиропусна Праштање 

 Налазимо се у припремном периоду пред Велики пост, те 
у наредним бројевима доносимо одломке који се тичу сми-
сла, припреме и специфичности духовног живота у овом 
периоду. У прошлом броју смо дискутовали о смирењу као 
услову покајања; ове недеље размишљамо о нашем болном 
отпадању од Бога као покретачу покајног процеса. 
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RETURN TO FATHER’S 
HOME 

 

On the third Sunday of prepara-
tion for Lent, we hear the parable of 
the Prodigal Son (Lk 15:11-32). To-
gether with the hymns on this day, 
the parable reveals to us the time of 
repentance as man's return from 
voluntary exile. The prodigal son, we 
are told, went to a faraway country 
and there spent all that he had. A 
faraway country! It is this unique 
definition of our human condition 
that we must assume and make ours 
as we begin our approach to God. 

Repentance is often simply iden-
tified as a dispassionate and objec-
tive enumeration of sins and trans-
gressions, as the act of "pleading 
guilty" to a legal indictment. Confes-
sion and absolution are seen as be-
ing of a juridical nature. But some-
thing very essential is overlooked-- 
without which neither confession 
nor absolution have any real mean-
ing or power. This "something" is 
precisely the feeling of alienation 
from God, from the joy of commun-
ion with Him, from the real life as 
created and given by God. It is easy 
indeed to confess that I have not 
fasted on prescribed days, or missed 
my prayers, or become angry.  

 

Yet this, and only this, is repent-
ance, and at the same time a burning 
desire to return and recover that lost 
home. 

The Church reminds me what I 
have abandoned and lost. One litur-
gical peculiarity of the Sunday of the 

Prodigal Son 
must be espe-
cially men-
tioned here. At 
Sunday Mat-
ins, following 
the solemn 
and joyful 
Psalms of the 
Polyeleion, we 
sing the sad 
and nostalgic 
Psalm 136: 

“By the 
rivers of 
Babylon, 
there we sat 
down, and we wept when we 
remembered Zion... How shall we 
sing the Lord's song in a strange 
land? If I forget thee, O Jerusalem, 
let my right hand forget her 
cunning. If I do not remember thee, 
let my tongue cleave to the roof of 
my mouth; if I prefer not Jerusalem 
above my chief joy...” 

It is the Psalm of exile. It was sung 
by the Jews in their Babylonian cap-
tivity as they thought of their holy 
city of Jerusalem. his Psalm will be 
sung twice more: on the last two 
Sundays before Lent. It reveals Lent 
itself as pilgrimage and repentance-
- as return to Father’s home. 

Fr A. Schmemann  
“The Great Lent” 

Edited by N. Stefanovich 

ABOUT RETURN TO GOD 

A wealthy man – the Gospel story 
goes – had two sons. The younger 
asked the father to receive his part 
of the estate as his rightful inher-
itance. The father obliged. After 
some time, the younger son left to a 
faraway country, where he wasted 
his inheritance with prodigal living. 
The rich man’s son has not just be-
gan to be in want, but fell into real 
poverty. In such predicament, he fi-
nally came to his senses and, re-
membering the abundance of his fa-
ther’s home, decided to return to his 
father. He realised his sinfulness 

and unworthiness, and prepared a 
humble plea to be accepted not as a 
family member, but as a hired serv-
ant. With such pledge in the heart, 
the youngest son started his journey 
back. From far away, his father saw 
him, ran to him, embraced and 
kissed him. After the son divulged 
his prepared confession, the father 
ordered his servants to clothe him 
with the best robe, put a ring on his 
hand and slaughter the fatted calf to 
eat and celebrate his return. The 
older obedient son was not pleased, 
but the father explained him the 
righteousness of his love. 

The younger son, as explained by 
Holy Fathers, can depict the whole 
of fallen mankind and an individual 
sinful man. The part of the estate – 
these are the gifts of God every man 
receives in abundance. To ask for 
the part of the estate so one can use 
it as one wishes – this is man’s desire 
to throw off his submission to God 
and to follow his own thoughts and 
desires. The faraway country = this 
is a sinful life which distances and 
alienates us from God. To waste the 
inheritance – that means to spend 
the life forces of mind, heart and 
body, and especially to insult and 
drive away the Holy Spirit by living a 
sinful life. The poverty of the 
younger son = it is a desolation in 
the soul which appears after a sinful 
life. The inhabitants of the faraway 
(continues on the next page) 

SUNDAY OF PRODIGAL SON  

IT IS QUITE A DIFFERENT THING ,  
HOWEVER ,  T O REALISE SUDDENLY 

THAT I  AM F AR AWAY FROM MY 

REAL HOME ,  MY REAL L IFE ,  AND 

THAT SOMETHING PRECIOUS AND 

PURE AND BEAUTIFUL HAS BEEN 

HOPELESSLY BROKEN IN THE 

VERY ESSENCE OF MY EXISTENCE .  

PREPARATORY WEEKS  
BEFORE THE GREAT LENT 

Date Sunday Gospel Theme 
6. Feb Оf Zacchaeus Desire 

13. Feb Оf Publican and the 
Pharisee  

Humility 

20. Feb Оf Prodigal Son Return from Exile 

27. Feb Meatfare The Last Judgement 
6. March Cheesefare Forgiveness 
We are in the preparatory period before the Great Lent, so in the 
following Herald issues we bring you excerpts concerning the 
purpose, preparation and specific aspects of spiritual life in this 
period. In previous issue we discussed humility as the necessary 
precondition toward repentance; this week we contemplate our 
painful alienation from God as the trigger to the process of re-
pentance.  
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О ПОВРАТКУ БОГУ 
(наставак са стране 6.) 

Из јеванђелске приче ми учимо 
да су за плодоносно покајање од 
стране човека неопходни: увиђање 
свога греха, свест о њему, кајање 
због њега и његово исповедање. О-
нога ко се обраћа Богу са таквим 
залогом срца Бог види када је још 
подалеко: види га и већ му хита у 
сусрет, грли га и љуби Својом бла-
годаћу. Тек што је покајник изго-
ворио исповедање греха, мило-
срдни Господ заповеда својим Слу-
гама – служитељима олтара и све-
тим Анђелима – да га обуку у све-
тлу хаљину непорочности, да му на 
руку ставе прстен, као сведочан-
ство о обновљеном јединству с зе-
маљском и небеском Црквом. Као 
довршетак дела љубави, поставља 
се трпеза љубави за коју се коље 
теле угојено. Ова трпеза означава 
црквену трпезу на којој се греш-
нику који се помирио са Богом 
нуди непропадљива храна и пиће: 
Христос, одавно обећан људском 
роду. 

 
Света Црква је премудро уста-

новила читање ове приче пред 
наступање Четрдесетнице. Која 
вест може да буде више утешна за 
грешника, од вести о бесконачном 
и неизрецивом милосрђу Небеског 
Оца према покајаним грешни-
цима? Ово милосрђе је тако ве-
лико, да је задивило и свете Анђеле 
– првородне синове Небеског Оца, 
који нису прекршили ниједну ње-
гову заповест. Њима је било потре-
бно откровење свише, из којега су 
научили да треба да се развеселе и 
обрадују, јер њихов мањи брат – 
род људски – мртав беше, и о-
живе, и изгубљен беше, и нађе се 
посредством Искупитеља. 

Св. Игњатије Брјанчанинов 

ABOUT RETURN TO GOD 
(continues from page 6.) 

land – these are the fallen spirits 
persistent in their fall from God; the 
sinner submits to their influence. 
Blessed is the sinner who returns to 
his senses and remembers the im-
measurable riches that the house of 
Heavenly Father, the Holy Church, 
has in abundance. 

From the Gospel story we learn 
that the fruitful repentance re-
quires: the realisation of the sin, the 
contemplation about it, its repent-
ance and its confession. Him who 
pledges his heart to God like this, 
God sees from afar: He hurries to 
meet the sinner, embraces and 
kisses him with His grace. Just after 
the penitent uttered his confession 
of the sin, the merciful Lord orders 
his servants – the servants at the al-
tar and Holy Angels – to clothe him 
into a bright dress of chastity, put a 
ring on his hand, thus witnessing the 
renewed unity with the Church on 
earth and the Church in Heavens. To 
complete this act of love, the feast of 
love is prepared where the fatted 
calf is slaughtered.  This feast signi-
fies the feast of the Church where 
the sinner has reconciled with God 
and is being offered the unspoiled 
food and drink: Christ, long-prom-
ised to human kind. 

The Holy Church in its wisdom 
has prescribed the reading of this 
Gospel story before the Great Lent. 
What news can more comforting to 
a hesitant sinner but the news of 
Heavenly Father’s unlimited and un-
speakable mercy toward repentant 
sinners? This mercy is so great, that 
Holy Angels – the first-born sons of 
Heavenly Father, who did not break 
any of his commandments – are left 
in awe. They required the revelation 
from above, learning to rejoice and 
be glad as their smaller brother – 
the mankind – was dead, and is 
alive again, and was lost and is 
found by Redemeer’s intercession.
  

St Ignatius Bryanchaninov 

MEMORIAL SATURDAY 
OF MEATFARE 

 

 
On the day before Meatfare Satur-
day, when we remember the Last 
Judgment, the Orthodox Church re-
members and prays for its departed 
members. Memorial Saturdays are 
Church designated days when we 
remember our dead by visiting their 
graves and attending the Memorial 
Liturgy on the day.  

Before the service, the parishion-
ers bring zhito (cooked wheat), 
bread (pogacha) and a candle with 
the names of their departed loved 
ones written on the piece of paper. 
At the end of the Liturgy, the priests 
will light the candle and consecrate 
the bread and the wheat, pouring 
wine over it and offering prayers on 
the behalf of the departed, when all 
the supplied names are read in the 
temple. 

The symbolism of this Orthodox 
rite is rooted in the Gospels: wheat 
presents our faith in resurrected life 
(Jn 12:24, 1 Cor 15:36). The bread 
and wine are the symbols of the 
blood and body of Christ; wine also 
depicting Lord’s mercy healing the 
wounds of sin (as in the parable of 
Good Samaritan, Lk 10:34). The can-
dle is the light of Christ – “I am the 
light of the world” (Jn 8:12) 
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