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Слава Кола српских сестара  
св. Петка у Оснабрику     
 
слава Кола српских сестара „св. Петка“ ће бити 
прослављена у  недељу 29. октобра 2017. год. 
Програм; 
10.00 час. Св.  Литургија  
11.30 - 12.00 час. Сечење славског колача и 
бирање куме за идућу годину. Након сечења 
славског колача, ручак у сали Црквеног дома. 
(Wersenerstr. 85, 49090 Osnabrück). 
Кума овогодишње славе је госпођа Госпава 
Радомиров из Оснабрика. 
------------------------------------------------------------- 
У суботу 11. новембра у посету нам долази 
администратор наше Епархије Владика Андреј 
/рођен у Оснабрику/ који ће служити Вечерње 
Богослужење у 18 час. у нашем Светом храму, а 
после тога одржати један сат разговора о вери са 
одраслима у Црквеном дому.   
------------------------------------------------------------------  
Позивница 
за храмовну славу и јубилеј /60.година/ 
Цркве у Лингену који  ће бити прослављени 
12. новембра 2017. год. уз присуство 
Владике Андреја и других уважених гостију. 
Молимо све наше парохијане да тога дана дођу  
и да   увеличају нашу заједничку прославу!  
 

Св. Архијерејска Литургија почиње у 10:00          
Адреса Цркве: /Heinrichstr.1, 49809 Lingen./  
       После сечења славског колача у Цркви, 
заједнички ручак и дечији програм у сали 
ресторана „Klaas“ Frerener Str. 37, 49809 Lingen 
(Ems) 
 
                ДОБРО НАМ ДОШЛИ!!! 

 
 

 
Задушнице 
 
07.10 - субота-парастос у храму - 10:00 час. и  
04.11 - субота- парастос у храму - 10:00 час. А 
потом излазак и општи помен на нашем 
гробљу у Еверсбургу.                                                                              
 
Божићне покладе   
                          
одржаће се  у недељу 26.11.2017. после Свете 
Литургије са почетком у 12. часова. Сви који 
дођу моћи ће да уживају у традиционалним 
српским јелима. Посебно је пожељно учешће 
деце и омладине наше парохије, нарочито 
полазника веронауке и српског језика. 
 



 
Драга браћо и сестре, 

    
   У времену које долази наша Света 

Црква прославља велики број празника зато би 
нам било од користи да мало боље погледамо у 
њен живот. 
   Свака вероисповест на свету има своје 
карактерне црте и своју историју. За нашу 
Свету Српску православну Цркву може се рећи 
да јој је кроз историју једна од главних 
особина било трпљење. Управо у таквом 
трпљењу она се ширила, иако гоњена од 
римских царева, нагризана изнутра од разних 
непријатеља, утврдила је и чувала Христово 
учење, у трпљењу је и сузе ронила када су јој 
под најездом исламске стихије откидани 
поједини делови њеног Богочовечанског 
организма.   
   У трпљењу од тираније чувала је она децу 
своју и душе њихове, стварала светле ликове, 
мученике и светитеље који су представљали 
њену унутрашњу снагу у спољашњој немоћи. 
У црквеном сазнању увек су биле свеже речи 
Господње “трпљењем својим спасавајте душе 
своје“ (Лк.21,19) и „јер се моја сила у немоћи 
показује “(2.Кор.12,9). Па и поред тога има 
неких који сматрају да је Црква нешто 
застарело, нешто што носи кривицу за многе 
негативне појаве у прошлости. 
    Пошто су те примедбе обично уопштене, 
запитајмо онога који износи такве оптужбе 
против Цркве; да ли је наша Црква учинила 
зло што је наше многобожачке претке извела 
на пут Богопознања и увела их у круг 
културних и цивилизованих народа, да ли је 
крива што нам је дала горостасног Немању и 
Светога Саву, створила дивну књижевност и 
ненадмашну уметност инспирисану 
Јеванђелским принципима, да ли је крива што 
је народ учила и учи да се чува зла, да поштује 
Бога и старије, да не лаже, да не краде, да не 
убија. Да ли је крива што је уливала мудрост 
гусларима неписменим, стид момцима и 
девојкама, отменост старима, скромност 
богатима и усадила  у народну душу животне 
принципе; „у добру се не понеси а у злу не 
поништи“ и „туђе поштуј а својим се дичи“. Да 
ли је крива што нам је извајала лик цара 
Лазара, мајку Југовића и Јевросиму, дивне 
жене које знају да је њиховој деци „боље 
изгубити главу него своју огрешити душу“, а 
затим нам дала видовитог Вишњића и Богом 
надахнутог Његоша, да ли је крива што је  
народ учила и учи како се Богу моли, али и  

 
како се Отаџбина брани. Да ли је крива што 
нам је у време робовања сачувала народност, 
име, језик и остале добре народне особине. На 
крају да ли је икада и један непријатељ напао 
Српски народ а да Црква није прва страдала. 
Зашто је то тако било? Зато што су сви српски 
непријатељи знали да је Црква извор моралне 
снаге народа. Она је због тога сваком 
непријатељу кривац била, а нама сигурно не. 
Јер ово што нас има сачувала је мајка Црква, а 
оно што је од ње, у току гоњења отпало, то се 
углавном национално и одродило. 
      Зато наша Црква може овако запитати оне 
који је нападају ; нападаш ли ме због тога што 
сам те национално сачувала, што сам претке 
твоје као квочка пилиће сакупљала, бодрила и 
путем добра водила, крепила и душе им 
облагородила. Увек сам им мајка била, зар је 
лепо мајци, која је све за децу своју дала; сузе, 
патњу, крв и ране, пребацивати да је крива за 
све штго су деца њена учинила против њене 
воље и науке којим их је учила...Не 
заборавимо никада! Црква нас је кроз векове 
учила, чувала и као свака добра мајка своју 
децу  корила и за руку кроз живот водила. Она 
вековима и данас има један циљ, а то је, 
ДОБРО СВОГА НАРОДА! То истовремено 
значи, учити народ науци Христовој, учинити 
људе  побожним, моралним и благородним, да 
се Бога боје а добрих људи стиде, да буду 
етички силни и врлинама украшени, јер то ће 
бити прави залог његове среће и снаге овде на 
земљи и праве радости у вечности.То је учење 
Јеванђеља и Цркве православне, МАЈКЕ 
НАШЕ, од које нас нико више не воли, од које 
нико није поднео, нити ће поднети, више 
жртава за своје чланове у прошлости, за све 
нас у садашњости и будућа поколења која ће 
се родити и  доћи на позорницу живота. 
   Зато данас, када Црква наша дочекује и 
прославља празнике своје, кад се с њом 
гледамо лицем у лице, приђимо јој под 
мајчинско окриље, отворимо јој срца и душе, 
пажљиво слушајмо у њој науку Христову од 
које ништа на свету нема лепше. То ће донети 
мир душама нашим, учинити нас бољим и 
срећнијим,. Ако смо се и огрешили о Цркву 
своју, не плашимо се сусрета с њом јер нас као 
и свака добра мајка чека у свој топли загрљај. 
Зато, када долазимо њој у сусрет искрено 
приђимо и са дечијом топлином искрено 
рецимо; опрости мајко и хвала ти за све што си 
учинила и чиниш за нас грешне и недостојне, 
слабе и немоћне и срећни ти празници! 



    
 
 Будимо достојни својих светих и великих 
предака. Сећајући се њихове побожности и 
љубави према вери православној и Цркви 
Божијој. Потрудимо се да породично и 
редовно недељом долазимо у Цркву на Свету 
Литургију, да постимо и живимо врлинским 
животом и на тај начин послужимо нашим 
потомцима као прави пример оданости и 
љубави према Богу. Нека нас у свакој доброј 
одлуци и намери прати благослов Божји и 
благослов свих светих рода нашега. АМИН.  
     

 
Приложници  

28.06.2017. до 20.09.2017.год. 
 

1. Мaра Волаш - Оснабрик     50€ 
2. Стево Живак – Еншеде          50€ 
3. Владан Живак - Еншеде       50€ 
4. Ненад  Косорић - Минстер    50€ 
5. о. Маринко Рајак – Оснабрик                   50€ 
6. Иван Перић - Оснабрик                50€ 
7. Др. Никола Зарић – Оснабрик                100€ 
8. Александар Костић                      150€ 
9. Бошко Дукић - Емсдетен     50€ 
10. Јанко Деспотовић-Франкфурт   100€ 
11. Стојан Јовановић – Бијељина       15€ 
12. Слађан Ђукић – Бијељина                      15€ 
13. Бранко  Јакшић - Оснабрик    80€ 
14. Румунска  парохија - Оснабрик    40€ 
15. Миодраг Сотировић – Њујорк              250€ 
16. Зоран Арсић – Земун    200€ 
17. Зора Мишчевић - Ибенбирен             200€ 
18. Радмила Бера – Рајне                             200€ 
19. Група Немаца - Оснабрик  235€ 
20. Група Немаца – Оснабрик      40€ 
 
Велика наша благодарност парохијанима који 
стално /у виду парохијала/ или повремено  /у виду 
добровољних прилога/ помажу своју Св. Цркву и 
њену мисију на овим просторима. Такође, желим 
да се захвалим проф. Милици Станковић из 
Бремена која држи часове српског језика, Биљани 
Дабић и Виолети Луковац које уче нашу децу 
веронауци и фолклору. Нека им Господ у сваком 
добру узврати и дарује благослов Свој. 
 

 
 
 

 
Прилози  
Све прилоге  можете  уплатити на: 
Ser. Orth. Kirchengemeinde Osnabrück  
IBAN: DE 80 2655 0105 0000 621 805  
BIC: NOLADE22XXX  
Sparkasse   Osnabrück  
                                                                                                                                                                           
 
Важна обавештења: 
 
Молимо све родитеље наше парохије, да 
доведу своју децу у Храм Божји, на Свету 
Литургију. После Службе Божје , од 12 часова, 
почињу часови веронауке, српског језика и 
фолклора. Потрудите се да пружите прилику 
својој деци да се науче о својој вери, језику 
српском, ћирилици и фолкору! Своје дете мо-
жете уписати приликом доласка у Цркву или у 
време одржавања часова.  
 

 
 
    Овим путем обавештавам наше парохијане у 
Лингену, да ћемо у недељу 01. октобра 2017. 
године,одмах после Свете Литургије, одржати 
заједнички састанак  и договор у вези 
организације ЈУБИЛЕЈА / 60.година Цркве / и 
храмовне славе св. Архангела Михаила /12. 
новембра 2017 г./ Надам се и верујем, да ћемо 
и овога пута, као и увек досада, оправдати оче-
кивања наших гостију и показати се достојним 
домаћинима и ове свечаности која нам долази 
у сусрет. За добро расположење у сали 
постараће се  НЕША И ДРАГАНА из Келна. 
 
Овогодишња кума је: Елена Бузхаровски са 
породицом  из Мепена . 
 
С благословом Божјим ваш о. Маринко Рајак,  
                                            парох оснабрички 
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 Дани   Нови  Стари  2017. Октобар 31 дан  

С  30 09  Св. муч. Вера, Нада,Љубав и мајка Софија- Вечерња служба у 18. час. - Оснабрик 

Н  01  18  Недеља 17. по Духовима, Св. Евменије, Св. Литургија у 10 час. - ЛИНГЕН 

С  07  24 Св. муч. текла, Задушнице, парастос у 10 час. - Оснабрик 

Н  08 25 Недеља 18. по Духовима, Св. Сергије Радоњешки , Св.Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С  14  01  Покров пр. Богородице, Вечерња служба у 18 час. - МИНСТЕР 

Н  15  02 Недеља 19. по Духовима, Св. Свешт. Кипријан, Св. Литургија у 10 час. - Осанбрик 

С  21  08  Пр. Пелагија, Вечерња служба у 18 час. - Оснабрик 

Н  22 09  Недеља 20. По Духовима, Св. Отаца-Св. Литургија у 10. час. - Оснабрик 

С 26  13  Свети  мученик Карп, Вечерња служба у 18 час. - Оснабрик 

Ч 27  14  Преп. мати Параскева, Света Петка, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С  28 15  Свешт. Лукијан, Вечерња служба у 18 час. - Оснабрик 

Н 29 16 Недеља 21. Св. муч. Лонгин Сотник, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

У 31  18 Свети Ап. и Јев. Лука; Свети Петар Цетињски, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

 
 

 Дани   Нови  Стари  2017. Новембар  30 дана  

С 04 22 Задушнице - Парастос у храму, Костурници и на гробљу у 10 час. - Оснабрик  

Н 05 23 Недеља 22. по Духовима, Свети ап. Јаков, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С 08 26 Св. вел. Димитрије, Митровдан, Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С 11  29  Вечерње Богослужење /служи ВЛАДИКА АНДРЕЈ/ у 18 час. - ОСНАБРИК 

Н  12 30  Недеља 23. по Духовима, Св. Архијерејска Литургија у 10 час. и Храмовна Слава - ЛИНГЕН 

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

С  18  05 Преп. Галакт. и Епист., Вечерње Богослужење у 18 час. - МИНСТЕР 

Н  19 06  Недеља 24. по Духовима-Свети Павле Исп., Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

У 21  08 Саб. Арх. Михаила, Аранђеловдан, Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С 25 12  Св. Јован Милостиви, Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н 26 13  Недеља 25. по Духовима-  Св. Јован Златоусти, Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

 
 

 Дани  Нови  Стари  2017. Децембар  31дан  

С 02 19 Св. пр. Авдија, Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н 03  20  Недеља 26. по Духовима , Св. Литургија у 10 час. - ЛИНГЕН  

П 04  21  Ваведење Пресвете Богородице, Св. Литургија у 10 час.-Оснабрик 

Н 10 27 Недеља 27. по Духовима, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С 16 03  Свети пр. Софоније, Вечерња служба у 18 час. - МИНСТЕР 

Н 17  04  Недеља (Детињци), Св. Литургија у 10 час - Оснабрик,  

У 19  06  Свети Николај, Никољдан, Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

С  23 10  Св. муч. Мина, Вечерње Богослужење у 18 час. - Оснабрик 

Н  24  11  Материце, Света Литургија у 10 час. - Оснабрик 

Н 31 18 Недеља, 30. по Духовима /ОЦИ/-Св. Литургија у 10 час. - Оснабрик 

              

 


