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             Драга браћо и сестре, 
 

У овом тешком времену свако од нас треба да 

ради оно што може. А оно што не може, треба 

остављати на вољу Божију. 

Равнодушност према Богу доноси равноду- 

шност према свему осталом; доноси моралну 

дегенерацију. Вера у Бога је велика ствар. Кад 

човек верује у Бога, онда воли и своје 

родитеље, своје огњиште, своје сроднике, свој 

посао, своје село, општину, своју државу  и 

отаџбину. А неко ко не воли Бога и своју 

породицу - најчешће не воли ништа, јер и 

отаџбина је једна велика породица... 

Хоћу да кажем да све отуда полази. Ако човек 

не верује у Бога неће имати обзира ни према 

породици, ни према свом завичају, ни према 

својој отаџбини. И то је оно што неки желе да 

униште, зато и стварају дух немара. Зато љуба-

вљу и вером живимо чинећи добра дела и тра-

жећи од Господа снагу да издржимо и 

истрајемо на том путу.  

Не заборавимо: Господ нам никада не даје 

већи крст од онога који можемо понети и 

поднети. Зато, искористимо ово време, молећи 

се усрдно како бисмо из свега овога изашли 

духовно јачи и бољи људи. 

Будимо одговорни и вером, надом  и  љубављу 

испуњени  пред Богом и пред људима. Нека 

вас Господ чува и благослови! Ваш о. Маринко 

                 

                  Задушнице 
08. октобар – субота - парастос у храму - 10:00 

час. и  05. новембар-субота- парастос у храму  

10:00 час. А потом излазак и општи помен на 

нашем гробљу у Оснабрику-Еверсбург. 

Молимо наше парохијане да се у великом 

броју окупимо и помолимо за покој душа 

наших сродника и пријатеља. После општег 

помена посетићемо и прелити све гробове. 

-------------------------------------------------------------                                                                             

 Овим путем се захваљујем нашој драгој 

браћи,  који су нам фасадирали Парохијски 

дом у Оснабрику,  без икакве материјалне 

надокнаде. То су: Жељко Бера и Драган 

Самарџић, /Рајне/  Крле Ковач, Саша 

Стојаковић, и Драган Мирковић,/Минстер/ 

Синиша Косорић /Гревен/ и Томо Јовић 

/Георгсмариеихите/. То је диван пример чисте 

и искрене љубави према Цркви, украшене 

вером и чињењем  добрих дела. Нека им 

Господ сваким добром узврати. 

 ------------------------------------------------------------ 

Због постојећих услова у којима живимо, ове 

године ћемо обележити славу Кола Српских 

сестара Црквене општине у Оснабрику, у 

четвртак, 27. октобра 2022. После Свете 

Литургије, обред сечења славског колача и 

мало послужење обавићемо  у просторијама 

Црквеног дома. Овогодишњe куме су мајка и 

ћерка из Гронауа.  

 Наташа Станивуковић и Светлана Шапрић 

 



САОПШТЕЊЕ ЗА 

ЈАВНОСТ 
Свети Архијерејски синод Српске православне 

Цркве поздравља одлуку највиших државних 

органа којом је отказано одржавање 

манифестације Еуро-прајд, коју су 

организатори намеравали да одрже у Београду 

током септембра, и на тој одговорној одлуци 

искрено честита Председнику и Влади Србије. 

Свети Архијерејски Синод је уверен да 

одржавање ове „параде“ јесте у служби 

промовисања ЛГБТ-идеологије, која покушава 

да се наметне Европи и такозваном западном 

свету уопште, па нажалост, и нашем народу, не 

би било од користи никоме него би, напротив, 

изазвало додатне тензије и нове поделе, а међу 

верницима Српске Православне Цркве и свих 

осталих традиционалних Цркава и верских 

заједница у Србији огорчење и револт. 

И сама „ЛГБТ“- тематика је, сматрамо, 

неумесна посебно у наше дане, у дане када за 

нас Србе, у Србији и свугде у свету, постоји 

тема над темама, тема Косова и Метохије. Наш 

државни врх, бескомпромисно и неодступно се 

бори за очување наше исконске јужне 

покрајине у саставу Србије, за спас наших 

највећих светиња, почевши од Пећке Патрија-

ршије, Високих Дечана, Грачанице и 

Богородице Љевишке, и за опстанак и останак 

српског народа на његовим вековним 

огњиштима. У тој часној и светој борби 

држава Србија ужива неподељену молитвену, 

моралну и отаџбинску подршку Српске 

Православне Цркве. Сви заједно, саборно, 

једнодушно, без „пете“ или „шесте“ колоне 

међу нама, позвани смо и призвани да на делу  

будемо православни хришћани и српски 

родољуби, заветни народ Светога Саве и 

Светога кнеза Лазара, пријатељи Божји и 

пријатељи наших ближњих, и ничији 

непријатељи а то значи – ни непријатељи своје 

Цркве, свога народа, свога бића, свог 

историјског и метаисторијског назначења. 

 

Из Канцеларије Светог Архијерејског Синода 

------------------------------------------------------------- 

             Браћо и сестре, драги пријатељи, 

 

Не само у Србији, него свуда где живи Српски 

народ велике полемике, поделе, контроверзе и 

сукобе донела је најава да ће у престоном 

Београду бити одржана манифестација коју 

називају Европрајд. Ова тема је нама вештачки 

наметнута и потпуно је супротна систему 

вредности нашег народа, а исто тако и наше 

браће и сестара других вера и нација са којима 

живимо. О томе су ми, непосредно 

посведочили представници традиционалних 

Цркава и верских заједница. Стога отказивање 

ове манифестације сматрам исправним. 

У душу нас православних хришћана је усађено 

учење Цркве изражено већ на почетним 

странама Библије, где је записано да је Бог 

створио човека као два пола, као мушко и 

женско, што значи да су брак и породица, од 

постања света до данас и до краја света и века, 

дефинисани као заједница љубави мушкарца и 

жене са њиховом децом. У потпуности 

разумемо суштински оправдану велику 

забринутост нашег народа који је у грубом 

промовисању и наметању политика и 

идеологија које имају за циљ да поруше 

стубове на којима се вековима гради наш 

идентитет, да све постане крхко, релативно и 

флуидно, осетио дубинско и систематско 

угрожавање свих темељних вредности којима 

је вековима одан, а посебно светиње брака и 

породице. 

Из ових разлога смо више пута у непосредном 

разговору са највишим представницима 

државе изнели разлоге због којих сматрамо да 

је нужно и оправдано отказивање Еуропрајда. 

У исто време подсећам да Црква Христова 

поштује богомдаровану слободу сваког 

људског бића и зато је против сваког облика 

насиља, јавног жигосања и прогона било кога. 

Зло се не лечи и не побеђује насиљем, него се 

на тај начин само умножава. 

Молимо се Христу Господу да нас молитвама 

Светог Саве српског у време када су пред 

нашом Отаџбином и народом различита 

искушења и проблеми, лиши овог, штетно и 

беспотребно нам наметнутог. 

             Патријарх српски ПОРФИРИЈЕ  

                ---------------------------------------- 

                    Драга браћо и сестре, 

 Ми никоме не намећемо оно што је наш начин 

живота, али не желимо да нам било ко, са било 

које стране света, долази и намеће своје 

вредности, свој поглед на свет, свој начин 

живота. Нећемо, да нам било ко говори шта ми 

треба да будемо, јер ми то одвећ знамо. 

Христос је наш пут, истина и живот, Он нам 

даје јасне путоказе и Божја реч нам говори шта 

је добро а шта није, шта је Богом установљено 

као природно, а шта је неприродно, као и шта 

је противприродно. На благословеном браку и 

здравој породици је изграђено друштво и 

цивилизација каква нам је позната. Реч 

породица по свом значењу нам говори да 



мушко и женско, покренути љубављу и у жељи 

да буду једно, ступају у заједницу да би имали 

пород, породицу. Породица је најлепши плод 

брака мушког и женског. Чак и када у браку 

нема порода, ако је таква воља Божија, брак ни 

у ком случају не губи своју пуноћу и свој 

смисао, јер остаје онај најважнији циљ - да 

двоје у љубави једно буду. 

Црква Христова је против сваке врсте насиља 

и прогона било кога. Сви ми знамо да има 

много људи, из те несрећне ЛГБТ популације, 

који носе свој крст и муку, ћуте  и боре се са 

својим искушењима, али који нису за било 

каква парадирања или провокације других. Не 

мешамо се у то ко и на какав начин организује 

свој живот. Ми им не судимо, нити их 

оптужујемо. Бог је судија свима, па и нама. 

Али, не можемо прихватити, било чије 

слабости, личне склоности и изборе који нису 

у складу са поретком који је Бог установио, а 

које се пропагирају и намећу као нова 

друштвена норма и правило. Такође, не 

можемо прихватити, да се због тога,  медији, 

просвета, култура и политичке установе 

претворе у средства сталног психолошког и 

моралног притиска  који је уперен на наш 

народ. Не можемо дозволити, да тај покрет 

мења модел друштва којим наш народ живи 

откад зна за себе. Зато вас позивам, да сваке 

недеље, на Светој Литургији, будете присутни 

на  молебну за СВЕТИЊУ БРАКА И 

ПОРОДИЦЕ, ЗА СЛОГУ И МИР НАШЕМ 

НАРОДУ.  

 

Прота Маринко Рајак, п. парох оснабрички   

  

Приложници  
23.06.2022. до 21.09.2022.год. 

 

1. Др. Никола Зарић, Оснабрик  150€ 

2. Малакех Зеркаве, Меле                            50€ 

3. Др. Анита Пирков, Ибенбирен               50 € 

4. Мане Чудић, Минхен                    200 € 

5. Татјана Хорн - Оснабрик              50 € 

6.  Ненад и Славојка Косорић, Гревен 50 € 

7. Јовица Миланковић, Оснабрик              50 € 

8. Бранислав Гагић, Минстер                     30 € 

9. Жељко и Стана Bowmann-Heek          300 € 

10.Бошко Дукић, Емсдетен                       50€ 

11. Мара Рутенколк, Гревен                      20€  

 

                   Прилози:  
Ваше добровољне прилоге, које ћемо 

редовно објављивати, на овој страни 

парохијског писма, можете уплаћивати на 

следећи број Црквеног конта: 

                  BANKVERBINDUNG: 

  Ser. Orth. Kirchengemeinde Osnabrück  

    IBAN: DE 41 2655 0105 0000 6218 05 

                  BIC: NOLADE22XXX 

                  Sparkasse   Osnabrück  

                                                                                                                                                                           

 

           Важно обавештење: 
Молимо све родитеље наше парохије, да 

доводе своју децу на Свету Литургију  

недељом од 10:00 часова.  После Службе 

Божје /од 12 часова у Црквеном дому/, почињу 

час. Српског језика, Веронауке и Фолклора. 

Потрудите се да пружите прилику својој деци 

да се науче о православној вери, српском 

језику и традицији! Своје дете можете уписати 

приликом доласка у Цркву или у време 

одржавања часова, код надлежног свештеника 

или код учитељице Допунске наставе Г-ђе 

Слађане Дуњић.  

НЕКА ЈЕ СРЕЋАН, УСПЕШАН И БОГОМ 

БЛАГОСЛОВЕН ПОЧЕТАК НОВЕ  

ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ ГОСПОДЊЕ! 

 

 

 
 

Обавештавамо наше парохијане у Лингену, да 

ћемо у суботу  22. октобра 2022. /одмах после  

Свете Литургије, одржати, у нашој Капели, 

заједнички састанак  и краћи договор, у вези 

организације  храмовне славе св. Арх. 

Михаила,  19. новембра 2022 г./ а све у складу 

са правилима  и околностима у којима живимо. 

Овогодишњи кум је: ДИМИТАР И 

МАРИЈА са породицом из Рајни. 



 
   

                                                                                                                                        

 

 Дани   Нови  Стари  2022. Новембар  30 дана  

С 05 23 ЗАДУШНИЦЕ – 10:00 – Парастос у храму, помен у Костурници и на гробљу  - ОСНАБРИК 

Н 06 24 Недеља 21. по Духовима - Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

П 07 25 Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик 

У 08 26  МИТРОВДАН – Св. Литургија  у 10 час. - ОСНАБРИК 

С 12 30 Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик 

Н  13 31  Недеља 22. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик 

У  16  03 Ђурђиц, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С  19 06 Св. Литургија у 10:00 час.- ЦРКВЕНА СЛАВА–ЛИНГЕН - Вечерње Богослужење у 18 час. - 

Оснабрик 

Н 20 07 Недеља 23. по Духовима – Св. Литургија у 10:00 час.  Оснабрик-Веч. Богослужење у 18:00-Оснабрик 

П 21 08 АРАНЂЕЛОВДАН, Света Литургија у 10 час. – Оснабрик -  

С 26 13 СВ. ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ – Св. Литургија у 10:00 – Оснабрик-Веч.Богослужење у 18:00-Оснабрик 

Н 27 15 Недеља 24. по Духовима -  Света Литургија у 10 час. – Оснабрик-БОЖИЋНЕ ПОКЛАДЕ 

 
 

 Дани  Нови  Стари  2022. Децембар  31дан  

С 03 20 Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

С 04  21  Недеља 25. по Духовима -ВАВЕДЕЊЕ Пресвете Богородице, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик  

С  10  27  Вечерње Богослужење  у 18 час. - Оснабрик 

Н 11 28  Недеља 26. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С 17 04  СВ. ЛИТУРГИЈА У 10:00 час. У ЛИНГЕНУ - Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н 18  05  Недеља 27. по Духовима, Св. Литургија у 10 час – Оснабрик - ДЕТИЊЦИ 

Н 18 05 Вечерње Богослужење уочи Светог Николе у 18 час. - Оснабрик 

П 19  06  Свети Никола, Никољдан, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик -  

С  24 12  Вечерње Богослужење  у 18 час. - Оснабрик 

Н 25 12 Недеља 28. по Духовима- МАТЕРИЦЕ – Св. Литургија  у 10 час. - Оснабрик 

С 31 18 Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик 

 

 Дани   Нови  Стари  2022. Октобар 31 дан  

С  01 18  Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик 

Н  02  19 Недеља 16. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик  

С  08  25 ЗАДУШНИЦЕ - 10:00 - Парастос у храму, помен у Костурници и на гробљу 

Н  09 26 Недеља 17. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик 

П  14 01  Покров Пресвете Богородице-Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик 

С 15 02 Вечерње Богослужење у 18 час.- Оснабрик 

Н  16  03 Недеља 18. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик    

С  22  09  СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10:00 – ЛИНГЕН - Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н  23 10 Недеља 19. по Духовима, Св. Литургија у 10. час. - Оснабрик 

Ч 27 14 Преподобна мати Параскева - СВ. ПЕТКА- Св. Литургија у 10 час. – Оснабрик                                                          

Слава Кола српских сестара „Св. Петка“ и славско послужење 

Н 30  17 Недеља 20. по Духовима, Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик 

П 31 18 Св.Ап. Лука, Св. Петар Цетињски Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик 



 

 

 


