
намесника за Северну и Источну Немачку. Од 1. 

септембра 2016. до 1. септембра 2020. био је 

парох у Ахену. Одликован је достојанством 

Протонамесника 21. новембра 1998. и чином 

Протојереја 26. новембра 2000. год. 

јереј др Драгиша Јеркић 

Рођен је 1978. год. у Милићама (Република 

Српска, БиХ) и већ шеснаест година живи са 

супругом у Регензбургу. Послије завршене 

гимназије похађа Православни богословски 

факултет Универзитета у Београду. На 

Философском факултету Универзитета у 

Регензбургу апсолвира мастер из философије, 

послије чега завршава и докторске студије на 

Институту за православну теологију Лудвиг 

Максимилијан Универзитета у Минхену. 

Мере заштите од корона вируса у нашем храму 

– у храму и у црквеном центру је обавезно 

ношење заштитних маски;  

– при уласку у храм је обавезна дезинфекција 

руку; 

 – обавезно је држање међусобног растојања од 

1,5 метара; 

– све који имају повишену температуру или неки 

други симптом прехладе или грипа замољавамо 

да се уздрже од доласка у храм; 

– све који се враћају са одмора позивамо да 

покажу хришћанску одговорност и да се 

тестирају ради своје сигурности и сигурности 

наших ближњих. Оне који то пак нису учинили 

позивамо да се уздрже две седмице од доласка у 

храм; 

– препоручено је уздржавање од руковања и 

љубљења. 

 

 

 

Контакт 

 

Храм Св. Јована Владимира 

Putzbrunner Str. 49, D – 81739, München – Perlach 

Радно време канцеларије: 

Радним даном 09:00 -12:00 и 16:00 -19:00 часова 

Тел. 089/637-8458 и 089/637-8622 

Факс: 089/625-5095 

 

протојереј Предраг Гајић 

Телефон: 01575/4164422 

Емаил: p.gajic@spcmuenchen.de 

јереј Бојан Симић 

Телефон: 0176/45651586 

Емаил: b.simic@spcmuenchen.de 

протојереј Драган Јовановић 

Телефон: 0172/4237893 

Емаил: d.jovanovic@spcmuenchen.de 

јереј Драгиша Јеркић 

Телефон: 0176/63663113 

Емаил: d.jerkic@spcmuenchen.de 

 

 

Ваше добровољне прилоге можете уплаћивати 

на сл. конто: 

 

IBAN:DE33520604100003440001 

BIC: GENODEF1EK1 

Bei der: EB-BANK MÜNCHEN 

Verwaltung: Serbisch Orthodoxe Kirchgemeinde 

München 

Putzbrunner Str. 49, D – 81739 München 

 

 

 

 

ЕПАРХИЈА ДИЗЕЛДОРФСКА И 

НЕМАЧКА 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 

ОПШТИНА МИНХЕН 

 

 

 

 

ПАРОХИЈСКО 

ПИСМО 
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Шта радити, када чујеш клевету? 

Свети Јован Златоуст је пострадао од клевете, као 

нико други. Претрпео је срамоту и мучење, 

осуђен од царице Јевдоксије због клевете самог 

Патријарха Александријског Теофила, који је 

желео да постави на епископску катедру свог 

човека. Онима који су чули непроверене гласине 

или информацију која некога дискредитује, свети 

Јован је говорио: „Никада не прихватај клевете на 

свог ближњег, већ заустављај клеветника овим 

речима: „Пусти, брате, ја сваки дан грешим још 

теже, како онда да осуђујем друге?“. Свети је 

предлагао чак крајње мере: „Отерајмо 

клеветника, да не би, учествујући у туђем злу, 

довели саме себе до погибељи“. Јефрем Сирин је 

сматрао да „ако непријатељ прибегава клевети – 

оградимо се ћутањем“. 

Kако се спасити од клевете 

За трпљење клевете, многи свети оци обећавају 

награду. „Запамти, да онај ко чује клевету о себи, 

не само да не трпи штету од ње, већ и добија 

огромну награду“, - говори Јован Златоуст. Али 

он и сведочи, да ма како била велика награда, 

трпети клевету није лако: „Kлевета је тешка, и 

поред тога што за њено трпљење следи велика 

награда. Њој су били подвргнути дивни Јосиф и 

многи други. И Господ нам говори да се молимо 

за то, да не паднемо у искушење... И при том 

посебно тешко подносе клевету горди и јаки 

људи, зато што неправда, ослањајући се на силу, 

наноси велику штету“. Својој браћи по несрећи 

светитељ је саветовао: „Многима се чини да је 

страшније од свих смрти то, када непријатељи 

шире о њима лоше гласине и навлаче их на 

сумњу... Ако је то што причају истина – 

исправљајте се; ако је лаж – насмешите се на то. 

Ако схватите да је то што причају тачно, - 

уразумите се; ако то није тако – не обраћајте 

пажњу, боље је рећи: весели се и радуј се по 

речима Господа: „Благо вама ако вас узасрамоте 

и успрогоне и кажу на вас свакојаке рђаве речи 

лажући (Мт. 5,11)“.  

Од многих невоља и огорчења, може вас спасити 

молитва. Преподобни Максим Исповедник 

говори да не очајавамо када смо оклеветани, већ 

да се молимо: „По мери тога, како се будеш молио 

за оног који те клевеће, Бог ће му откривати 

истину о теби“.  

Епископ Теофан Затворник предлаже да клевету 

сматрамо за лек који нас искупљује: „Оклеветали 

вас, а нисте криви? Треба истрпети с 

благодарношћу. И то трпљење ће послужити 

уместо епитимије за оне ваше грехе, којих сте и 

сами свесни. Зато је клевета за вас – милост 

Божија. Свакако да треба да се помиримо с 

клеветницима, ма како то тешко било“. 

Kако да ми сами не оклеветамо ближњег 

Свети Василије Велики сматра, да понекад и 

истина може да буде клевета: „Не сме се говорити 

ништа с намером да се оцрни брат, који није 

присутан – то је клевета, па макар речено било и 

истина“. „...Али постоје две ситуације, у којима је 

дозвољено да се о некоме говори нешто лоше (али 

истинито): када је неопходно да се посаветујеш с 

другима, који имају искуства у томе, како да се 

исправи онај ко греши, и када треба упозорити 

друге (без много речи), који, из незнања, често 

могу бити у друштву с лошим човеком, 

сматрајући га за доброг... Kо говори нешто о 

другоме без такве неопходности, с намером да га 

оцрни, тај је клеветник, па макар говорио и 

истину“. Свети Јован Златоуст упозорава: 

„Kлевета многе куће руши; један је оклеветао, а 

због њега плачу и ридају и други: његова деца, 

ближњи, другови. Али због тога и самим 

клеветницима бива лоше. Господ од њих ни 

молитве не прима, њихове свеће се гасе, ни жртве 

њихове не прима, и гнев Божији почива на њима, 

као што и говори Давид: „Истребиће Господ сва 

уста лажљива, језик величави“. (Пс. 12, 3). 

Извор:http://www.nsad.ru/articles/kleveta-chto-

eto-i-kak-s-nej-borotsya 

Нови свештеници у нашој црквеној општини 

Пре представљања нових свештеника желимо да 

се захвалимо доскорашњим минхенским 

паросима – оцу Ђорђу Трајковићу и оцу 

Милораду Јовановићу на свему што су учинили за 

Црквену Општину Минхен. Проти Ђорђу желимо 

да пензионерске дане проведе у здрављу, а проти 

Милораду желимо пуно успеха на новом изазову 

на који га наша Црква шаље. 

протојереј Драган Јовановић 

Рођен је 13. марта 1965. у Доњој Бочињи (Маглај). 

Богословско образовање стекао је у Манастиру 

Крка. У чин ђакона рукоположен је 20. новембра 

1987. а потом у чин свештеника на Сабор Светог 

Архангела Михаила 21. новембра 1987. године.. 

По рукоположењу службовао је као парох у 

Пелагићеву од 1987. до 1991. године а потом у 

Градачцу од 1992. до почетка ратних збивања. Од 

10. марта 1993. постављен за пароха Прве 

парохије у Хамбургу. У периоду од децембра 

2012 године до краја 2015. године обављао је 

дужност благајника и Рачуноиспитивача 

Епархије Средњоевропске. Од 1. августа 2015 до 

3. марта 2016. обављао је дужност Архијерејског 
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