ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
Овим путем обавештавамо родитеље, који
доводе своју децу на часове веронауке, Српског
језика и фолклора да ћемо са редовним
часовима отпочети 21. Августа 2016. Године у
10 часова. Након Свете Литургије обавићемо
молебан за ђаке и кратке разговоре са
родитељи ма и децом. Часови се одржавају у
учионици и великој сали Црквеног дома.
Молимо и друге родитеље који до сада нису
уписали своју децу да то учине на почетку
нове школске године.
ВЕРОНАУКА , СРПСКИ ЈЕЗИК И ФОЛКЛОР
Сваке недеље од 12.оо до 15.00 ч.
--------------------------------------------------------------Као што сам вам већ писао, полако прикупљамо
новац за наставак радова на санацији Црквеног
крова, завшетка потребних радова на Црквеном
дому/ изградња терасе/, новим паркиралиштима и
ако Бог да фрескописање Цркве Светог великомученика Георгија у Оснабрику.
Надамо се да ћемо успети и у овим подухватима
које пред нас ставља Господ и све послове завршити на радост нас и нашег потомства. Уосталом, и
досад смо много веће циљеве остварили на овај
или сличан начин, зато смо данас поносни и
срећни, када видимо нашу децу како се играју,
певају и уче у просторијама новог Црквеног дома
који ји изграђен вашом љубављу и прилозима.
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ПРИЛОЖНИЦИ од 22.03 до 15. 06. 2016 год.
Евра
1. Тихомир Видовић, Хамбург
50
2. Петар Јовановић, Оснабрик
20
3. Мара Волаш,
Оснабрик
50
4. Марјан Вучковић, Белм
100
5. Марија Кригер, Оснабрик
50
6. Саво Марковић, Дортмунд
70
7. Марко Чупић,
Бисендорф
50
8. Којо Вуковић, Георгсмариенхите
20
9. Бранко Шолић,
Оснабрик
100
10. Група Немаца - посета Цркви
80
11. Сњежана Оцокољић, Дортмунд
100
12. Група Немаца – посета Цркви
45
13. Мирјана Ристић, Оснабрик
170
14. Божана Раденковић, Алтенберге
70
15. Хелга Ликић, Хилден
50
16. Бранислав Ђумуровић, Реп. Српска
47
17. Горан Благојевић,
Реп. Српска
50
18. Фам. Милановић,
Ферсмолд
50
19. Милена Џамбо,
Меле
50
20. Бојан Седларевић,
Дисен
50
21. Добросав Ћировић,
Шиторф
50
22. Бранислав Гагић,
Минстер
25
23. Србијанка Гавриловић, Оснабрик
20
24. Татјана Хорн,
Оснабрик
20
25. Богољуб Врачевић,
Рајне
100
26. Ана Шурбек,
Линген
100
27. Група Немаца - посета Цркви
25
28. Урош и Снежана Аранитовић, Осн.
300
29. Тодор Тодоровић,
Оснабрик
300
30. Јела Манојловић, Менхенгладбах
50
31. Група Немаца – посета Цркви
115
32. Драгољуб Илић,
Даме
50
33. Добривоје Симић,
Бохолт
100
34. Славојка Косорић,
Минстер
50

ПАРОХИЈСКО ПИСМО
Српске православне парохије у Оснабрику
Wersener Str. 85, 49090 Osnabrück

ДРАГА БРАЋО И СЕСТРЕ,
У времену од 11. Јула до 10 августа текуће
године искористићу право за кориштење
годишњег одмора. У парохијским дужностима
замењиват ће ме о. Евгеније Иљушин/Линген/
/0591 83 1867/ или /0176 800 47 581 или о. Богдан
Смиљић из Билефелда / 0179 1080222/.

Својим драгим парохијанима, срећан и
благословен пут на годишњи одмор и
боравак у Отаџбини од срца жели
Ваш свештеник, прота Маринко Рајак

РЕЧ МЛАДИМА
Очински вас молим, да мало застанете у вашем
брзом младалачком животу, те да у руке узмете
Свето Писмо Новог Завета и прочитате у
јеванђељу по Луци гл. 15,11-32 стих, причу, која
вас поучава да се не удаљавате лако од Бога и
родитеља. Никада немојте заменити веру у Бога
вером у човека и никада не мислите да вас вера
спутава и ограничава и да сте у стању сами, само
својим моћима, створити лепши и бољи живот.
Напротив! Лепо и тачно каже наш народ-„Без
Бога никуда“.
И рече млађи од њих : оче! дај ми део од имања
што припада мени... Прича о блудном сину јесте
најупутнија порука младима.
У овој причи ми видимо праву нарав безбрижне младости: лакомисленост, непромишљеност,
страст за независношћу, укратко, све оно што
обележава већи део свачије младости. Млађи син
је растао у кући својих родитеља и достигавши
„пунолетство“ почео је да мисли како је живот
под очевим руководством и мајчиним брижним
погледом незадовољавајући. Он је желео да опонаша своје другове, који су се предали бучним
светским задовољствима. И донео је одлуку:
Наследник сам богате имовине. Зар није боље да
сад узмем своје наслеђе? Са својом имовином
поступаћу другачије него што поступа мој
отац. Тако се лакомислена младост преварила
обманутим сјајем светских задовољстава, решила
да одбаци јарам послушности родитељима и да
оде из родитељске куће.
Данас су многи млади надахнути сличним
нагонима, и ако већ не напуштају родитељски
дом, зар не напуштају дом свог Оца Небеског,
зар не одричу послушност Светој Цркви?
Незрелим умовима Христов јарам и Његове
заповести чине се претешким. Они мисле да није

неопходно потпуно испуњавати оно што Бог и
Његова Света Црква заповедају. Изгледа им да је
могуће служити и Богу и свету истовремено.
Кажу: Довољно смо јаки да издржимо разорна
искушења и изазове. Можемо и сами да се
држимо истине и правих учења. Дозволите да
своје умове усавршимо многим врстама знања.
Оснажићемо своју вољу кроз искушења и
избегавати замке. Тако ће наш разум ојачати и
победиће зло порока. Овакве жеље нису боље од
безобзирног захтева који је млађи син упутио
оцу: оче дај ми део имања што припада мени...
Данас се суочавамо са лакомисленом омладином
која не жели да обраћа пажњу на заповести и
предлоге Свете Цркве. Они су престали да
изучавају реч Божју и учења Светих Отаца, па
посвећују пажњу „мудрости“ лажних учитеља,
упропашчавајући, на тај начин, бољи део свог
живота. Ретко иду у Цркву или је посећују без пажње, расејани. Немају времена да живе побожно
и врлински, јер су заузети посећивањем
дискотека и разних забава. Укратко, предају се
свету све више и више, сваког дана, и на крају,
одлутају у далеку земљу.
Каква је последица овог одласка од Свете Цркве?
Исто као и последица одласка блудно сина из
родитељске куће. Лакомислена младеж троши
своје најбоље снаге и таленте, душевне и
тјелесне, разарајући све добро што су постигли у
овом животу и вечности. У међувремену,
постаде велика глад оној земљи, празнина и
незадовољство-нужна последица дивљих задовољстава. Јавља се жеђ за задовољствима, нарочито појачана задовољавањем најнижих страсти,
које на крају постају незадовољене. Често се
дешава да несрећни љубитељ, да би утолио своје
страсти, прибегава бављењу нискостима и
срамним делима, па и не може да се дозове
разуму, као блудни син; не враћа се, дакле, на
пут спасења, него разара себе потпуно, како за
привремени, тако и за вечни живот.

Богослужења у храму
Светог великомуч. Георгија у Оснабрику
Вечерње Богослужење:
/ уочи недеље и празника у 18 час. /
СВЕТА ЛИТУРГИЈА: празником и недељом у
10 часова

Богослужења у храму Св. Арх. Михаила у
Лингену-Heinrich Str. 1
Света Литургија - прве недеље у месецу

