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Драга браћо и сестре,
У овом тешком времену , у коме се целокупно
човечанство налази, а уважавајући препоруке
надлежних државних власти, које се односе на
забрану окупљања и мере заштите и понашања,
у ситуацији изазваној Корона вирусом, као и
препоруку наше Епархије диселдорфске,
обавештавамо вас о мерама које смо предузели
у вези предстојећих Божићних празника.
Бадњаци ће бити освештани у храму Светог
Георгија, у недељу Отаца, 02. јануара, и већ
тада постати доступни нашим парохијанима.
Позивамо вас, да од тога дана /02. 01./ па све до
06. јануара /Бадњидан/, долазите и преузимате
бадњаке, како вама буде одговарало, а све у
договору са надлежним свештеником.
Да би све протекло у најбољем реду, апелујемо
на вас, да се претходно телефонски најавите,
како бисте били равномерно распоређени током
читавог дана и како бисмо избегли масовна
окупљања у или око Светог храма у Оснабрику.
Успостављањем реда ћемо избећи било какав
ризик од могућих ригорозних државних казни.
Молим вас да се јавите на бр.тел. 0175 56 311 57
/отац Маринко/ или на број Црквеноопштинске
канцеларије: 0541/ 970 18 30
ПРИДРЖАВАЈМО СЕ СВИХ НАВЕДЕНИХ УПУТСТАВА И У
МИРУ И РАДОСТИ ПРОСЛАВИМО БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ!

Контакт
протојереј-ставрофор Маринко Рајак
Српска православна Црква у Оснабрику
Wersener Str. 85, 49090 Osnabrück
Tel.: (0541) 9701830
Mobil: 0175 56 311 57
www.spc-osnabrueck.de
E-Mail: o.marinko@yahoo.de
Дужни смо, до престанка ове невоље, да се у
свему владамо по прописима и саветима
здравствене струке, који се свакодневно
објављују са званичних државних адреса, како
бисмо сачували себе и наше ближње.
Наша Црквена општина у Оснабрику, као и
увек до сада, стоји на располагању свим својим
парохијанима, нарочито старијим особама и
онима са нарушеним здрављем, око помоћи
набавке неопходних намирница и лекова. Моле
се сви, а посебно наши млади парохијани, да се
укључе у ову акцију, у вези било каквог вида
помоћи која им је потребна. ХВАЛА!
НЕ ЗАБОРАВИМО: Господ нам никада не
даје већи Крст од онога који можемо понети
и поднети. Зато, искористимо ово време,
молећи се усрдно и у храму и у домовима
нашим, како бисмо из свега овога изашли
духовно јачи и бољи људи.

Драга браћо и сестре,
Ево нас пред великим празником
Христовог Рођења, празником искупљења за
прародитељске и наше грехе, радосним празником
када око Бадњака треба да загрејемо своје душе и
испунимо их љубављу према Спаситељу нашем и
према сваком човеку. Да тиме подгрејемо веру своју
у победу добра над злом, у победу Божије правде
над људском неправдом.
Време кад треба да се миримо, да праштамо; време
кад треба да одбацимо старо рухо греха и обучемо
се у ново, светлије и светије, испуњено врлинама и
добрим делима нашим, а све у славу Новорођеног

Спаситеља нашег.
Време када нашим бесмисленим расправама
треба да дође крај, време када наша топла
људска реч и братска слога треба да тријумфује;
време кад треба да се сви окупимо под окриљем
Свете нам мајке Цркве.
Нема веће радости за хришћане, посебно за
нас православне, од благовести Јеванђеља неба
земљи, са доласком Богочовека Исуса Христа.
Он је дошао међу нас људе да нас сроди и ороди
с Богом, да нас научи и упути, да нас сложи и
обожи.
Потребан нам је мир, браћо и сестре, мир у
душама, мир у породици, мир у средини у којој
живимо. Мир са свим људима, али првенствено
мир са браћом у вери. Да бисмо успели у томе
потребно је да благодатним животом у Цркви и
вером, посведочимо своју припадност Богу.
Поштујмо Светињу своју, држимо Свете
заповести, долазимо на Света Богослужења, по
штујмо светињу Брака, боримо се против
разних порока јер су искушења овога света
велика, нарочито у нашем времену које је
испуњено разним замкама и лукавствима
нечастивога. Послушајмо савет своје Цркве и
упутства свога свештеника о томе како треба
редовно
узимати
учешће
у
светим
Богослужењима. Они који то већ одавно чине
веома добро знају колико им је лакше и лепше
у животу са Црквом Христовом него кад су
ослоњени само на сопствене моћи. Оно што је
посебно важно научимо децу своју вери и
обичајима. Унесимо бадњак у кућу, умесимо
чесницу и простримо сламу. Дочарајте деци бар
један део ваше младости и ваше Божићне
радости. Доведите их у храм Божији и научите
их, да им буде блиско и свето све што
представља веру н народ наш. Да им постану
драги Божићни обичаји, крсна слава, народне
песме и Света Богослужења. Упаљена кандила
испред кућних икона треба да распламсају срца
деце наше и нас самих у светој Божићној ноћи.

Да се сви загрејемо љубављу, миром и правдом,
све што је свето и узвишено, следујући само
Онога чији рођендан славимо. Знајући да је Он
једини извор мира, свих верујућих хришћана,
поздравимо једни друге дивним поздравом
мира и радости.
Дошао нам је Божић да нас обрадује и утеши јер
су тешке и дубоке ране нанесене нашем народу
последњих деценија. Али ипак, када дођу наши
благи дани, а посебно омиљени Божић, душа се
загрева празничном радошћу и тада, бар
унеколико, заборављамо на преживеле
страхоте. Посебно наш народ, дочекује Божић
са низом лепих обичаја, као што су; БАДЊАК,
ПЕЧЕНИЦА, ПОЛОЖАЈНИК, БОЖИЋНА СЛАМА,
КОЛАЧ, ВОШТАНИЦА, ЧЕСНИЦА, ПЕСМЕ,
МИРБОЖЕЊА! Поставља се питање; како

славити Божић данас у измењеним условима
живота, нарочито у урбаним срединама, где
нема ватре ни огњишта, ни шуме и где је
немогуће на високе спратове подизати велики
Бадњак и сламу? Наши претци су Божић, исто
као и крсну славу, славили у тешким условима;
у рову, на фронту, у ропству, у сиромаштву и
туђини. Али увек молитвено и достојанствено!
Уместо великог дрвета узме се у Цркви већ освећени
МАЛИ БАДЊАК са сламом и по доласку из Цркве
уноси у кућу и ставља испод славске иконе. Запали се
свећа и кандило, што симболише ватру и огњиште.
Стан се окади тамјаном, прочита молитва, постави се
посна вечера и то вече проведе у пријатној
породичној атмосфери. Сутрадан на БОЖИЋ сви
укућани иду радосно у Цркву, на СЛУЖБУ БОЖИЈУ
поздрављајући се у празничном расположењу са свим
окупљеним верницима.

ДРАГА БРАЋО И СЕСТРЕ ! Непрестано
упућујем своје молитве Господу да вам подари
добро здравље, срећу и благостање. Да вас чува
од сваке беде и невоље и свега што је нечисто у
овом свету, да ваша срца оплемени братском
љубављу и слогом и да сваку добру жртву
чините
у славу Новорођеног Богомладенца,
на понос своје Цркве и народа и на спасење
душама вашим.
Својим драгим парохијанима и свим људима
добре воље, желим добро и крепко здравље,
срећне Божићне и Новогодишње празнике,
уз најрадоснији поздрав:
МИР БОЖЈИ
ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!

Ваш свештеник,
протојереј-ставрофор Маринко Рајак

ЧЛАНАРИНА – ПАРОХИЈАЛ

ПРИЛОЖНИЦИ НАШЕ ЦРКВЕ
од 16. 09. до 22. 12. 2021. год.

01. Грујица Перић, Оснабри
50€
02. Љиљана Думоњић, Оснабрик
250€
03. Др. Никола Зарић, Оснабрик
100€
04. Марина Цвијић, Оснабрик
100€
05. Момчило Ковачевић, Ибенбирен
450€
06. Неђо Петровић, Минстер
200€
07. Хелга Ликић, Хилден
100€
08. Ранка Ковач, Минстер
100€
09. Тања Савић, Волфсбург
200€
10. Бојан Седларевић, Дисен
100€
11. Гордана Шолић, Оснабрик
100€
12. Жељко Bouwmann, Heek
300€
13. Љубица Илић, Даме
30€
14. Десимир Јањић, Оснабрик
50€
15. Будимир Ровинац, Оснабрик
150€
16. Ненад Петровић, Б. Ибург
100€
17. Породица Недић, Оснабрик
50€
18. Љубинка Миланковић, Оснабрик
200€
19. Татјана Хорн, Оснабрик
30€
20. Иван Перић, Оснабрик
50€
21. Мирко Пеиновић, Бохолт
100€
22. Илија Павићевић, Оснабрик
100€
23. Дарко Јовановић, Минстер
50€
24. Драгица Јовановић, Оснабрик
100€
25. Саша Дамњановић, Оснабрик
100€
26. Др. Марија Петровић, Минхен
300€
27. Богољуб Врачевић, Рајне
50€
28. Бранислав Гагић, Минстер
30€
29. Љубиша и Коса Живковић,Оснабрик100€
30. Александар Вешовић, Ферсмолд
50€
31. Мирче Арсов, Фихторф
100€
32. Драган Чабрило, Оснабрик
100€
33. Данијел Илић, Рајне
300€
34. Иван Глоговац, Франкфурт
100€
35. Тамара Дубс, Оснабрик
30€
36. Мара Волаш, Оснабрик
40€

Пред нама је веома тешка и неизвесна година у
погледу финансијског пословања. Наиме, наша
Црква нема никакву помоћ од државе у којој
живимо, па из тог разлога, са зебњом улазимо
у Нову годину. У том смислу смо много више
погођени овом пандемијском ситуацијом него
друге Цркве. Пре свега, зато што имамо малу
квадратуру у Цркви, те услед растојања, који
морамо поштовати, не може на Светој
Литургији бити пуна Црква. Једина помоћ и
наше поуздање је од нашег доброг народа у
виду повремених добровољних прилога и
редовног парохијала/ чланарине/.
Најсигурнији начин за Вашу редовну помоћ
светој Цркви је парохијал. То је Ваш месечни
прилог, којим Црква обезбеђује свој рад и
мисију међу нашим народом, као и отплату
кредита за наш Црквени дом. КАКО
ПОСТАТИ ЧЛАН? У разговору са вашом
породицом одредите мањи месечни износ који
ћете, преко ваше банке, редовно пребацивати на
наш конто /који у сваком парохијском писму
прилажемо/ и тако помоћи мисију Свете Цркве
у парохији оснабричкој.
До сада, у нашој парохији, свој редовни прилог
даје
138. породица. Њихова имена ћемо
објавити у неком од следећих пар. писама.
Жеља нам је, а уједно и молба, да се што већи
број наших парохијана, учлани и постану
редовни чланови наше црквене заједнице како
бисмо финансијски издржали све расходе које
имамо. У том правцу ћемо организовати велику
акцију учлањивања оних који, из било којих
разлога до сада нису били чланови Црквене
општине. Ваше учлањење или парохијал
можете учинити или уплатити одмах путем
Dauerauftrag-a на следећи жиро рачун наше
Цркве:
BANKVERBINDUNG
Serbischе Orthodoxe Kirchengemeinde
IBAN:DE 41 2655 0105 0000 621 805
BIC: NOLADE22XXX
Sparkasse Osnabrück
Vermerk: „PAROHIJAL-SPENDE“
Нашим драгим парохијанима, који већ дужи
низ година, овим путем помажу своју Цркву
у Оснабрику искрено захваљујемо и молимо
Господа да им стоструко узврати у здрављу,
благослову њихових домова и сваком добру.
ЦРКВЕНА УПРАВА

Дани

Нови

Стари 2022.

ЈАНУАР

31 дан

С

01

19

Вечерње Богослужење у 18.00 час. - Оснабрик

Н

02

20

ОЦИ, Света Литургија и ОСВЕЋЕЊЕ БАДЊАКА - 10.00 час. - Оснабрик

Ч

06

24

Бадњи дан, Света Литургија у 10.00 час. – Oснабрик – ПОДЕЛА БАДЊАКА
17:00-Вечерње Богослужење и ПОДЕЛА БАДЊАКА - Оснабрик

П

07

25

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-БОЖИЋ, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

С

08

26

Сабор Пр. Богородице, Света Литургија у 10.00 - Оснабрик
Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик

Н

09

27

Свети првомученик и архиђакон Стефан, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

Ч

13

31

Вечерње Богослужење у 18.00 час. - Оснабрик

П

14

01

Св. Василије Велики-Св. Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

С

15

02

СВ.ЛИТУРГИЈА 10:00 у ЛИНГЕНУ
Вечерње Богослужење у 18.00 час. – Оснабрик

Н

16

03

Св. Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

У

18

05

КРСТОВДАН, Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик
Вечерње Богослужење у 18:00 час. и освећење водице - Оснабрик

С

19

06

БОГОЈАВЉЕЊЕ, Света Литургија и велико освећење воде
Вечерње Богослужење у 18:00 час. - Оснабрик

Ч

20

07

СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЉ - Света Литургија у 10:00 - Оснабрик

С

22

09

Вечерње Богослужење у 18:00 час. -Оснабрик

Н

23

10

Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

Ч

27

14

СВЕТИ САВА, Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик

С

29

16

Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик

Н

30

17

Света Литургија у 10:00 час. - Оснабрик

Дани Нови Стари 2022.

у 10.00 час. –Оснабрик

ФЕБРУАР

28 дана

С

05

23

СВ. ЛИТУРГИЈА У 10:00 – ЛИНГЕН = Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик

Н

06

24

Св. Литургија у 10.00 - Оснабрик

П

11

29

Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик

С

12

30

Света Три Јерарха, Света Литургија у 10.00 час.=Веч.Богослужење у 18:00-Оснабрик

Н

13

31

Недеља о Митару и Фарисеју - Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

П

14

01

Вечерње Богослужење у 18:00 - Оснабрик

У

15

02

СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ-Св. Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

С

19

06

Вечерње Богослужење у 18:00 час. Оснабрик

Н

20

07

Недеља о блудном сину - Св. Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

С

26

13

ЗАДУШНИЦЕ – ОПШТИ ПАРАСТОС У 10:00 – Веч.Богослужење у 18.00 - ОСНАБРИК

Н

27

14

Недеља месопусна, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

Дани Нови Стари 2022.

МАРТ

31 дан

С

05

20

Веч. Богослужење у 18.00 час. - ОСНАБРИК

Н

06

21

Недеља СИРОПУСНА, Света Литургија у 10.00 час. - ОСНАБРИК

С

12

27

ТЕОДОРОВА СУБОТА - Св. Литургија у 10.00 час. - ОСНАБРИК

Н

13

28

Недеља 1. Поста – Чиста - Света Литургија у 10.00 час. - ОСНАБРИК

С

19

06

Св. ЛИТУРГИЈА у 10:00 час. У ЛИНГЕНУ - Вечерње Богослужење у 18.00 час. у Оснабрику

Н

20

07

Недеља ДРУГА ПОСТА, Света Литургија у 10.00 час. - Оснабрик

С

26

13

Вечерње Богослужење у18.00 час. - Оснабрик

Н

27

14

Недеља ТРЕЋА ПОСТА-Крстопоклона - Света Литургија у 10.00 час. – Оснабрик

