Распоред богослужења
Храм Св. Јована Владимира
• Недељна Литургија служи се од 10 часова; празницима
пак у 9 часова
• Од понедељка до петка служе се јутарња и вечерња богослужења од 9 и 18 часова
• Свакога петка од 18 часова служи се акатист чудотворној
икони Пресвете Богородице Лепосавске
Филијална богослужбена места:
Паракслис Покрова Пресвете Богородице
Caritas Freiwilligen-Zentrum München-Nord
Hildegard-von-Bingen-Anger Str 1-3, D – 80937,
München – Harthof
Сваке недеље од 10 часова
Facebook: Paraklis Pokrova Presvete Bogorodice u Minhenu

Храм Сретења Господњег
Erlöserkirche
Königstr. 23 83022 Rosenheim
Два пута месечно служи се изобразитељна
служба од 18 часова.
За више информација обратити се свештенику Бојану Симићу
Facebook: Богослужбено место Росенхајм – Serbische
Orthodoxe Gemeinde Rosenheim
Tраунројт
Румунска Православа црква у Траунројту
Siebenbürgener Str. 2, 83301 Traunreut
Једном месечно се служи вечерње богослужење.
За више информација обратити се
свештенику Ђорђу Трајковићу
Важни термини
• Божићни пост представља увод у празних Рођења Христовог и као такав траје у периоду 28.11-07.01.
• Детињци – празник посвећен свој деци који прослављамо 22.11.
• Материце – празник посвећен свим мајкама и женама
који прослављамо 29.11
• Оци – празник посвећен свим очевима и мушкарцима
који прослављамо 05.01

Контакт
Храм Св. Јована Владимира

Putzbrunner Str. 49, D – 81739 München – Perlach
Радно време канцеларије:
Радним даном 09:00 -13:00 и 16:00 -19:00 часова
Тел. 089/637-8458 и 089/637-8622 Факс: 089/625-5095
info@spcmuenchen.de
spcmuenchen.de
Facebook: Српска Православна Црка Минхен
Instagram: SPC Minhen
прва парохија

протојереј Предраг Гајић
Мобилни телефон: 01575/4164422
p.gajic@spcmuenchen.de
друга парохија

јереј Бојан Симић
Мобилни телефон: 0176/45651586
b.simic@spcmuenchen.de
трећа парохија

протојереј-ставрофор Милорад Јовановић
Мобилни телефон: 0152/24644987
protamilorad@t-online.de
четврта парохија

протојереј-ставрофор Ђорђе Трајковић
Мобилни телефон: 0170/4483879
otacdjordjetrajkovic@gmail.com
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

ПАРОХИЈСКО
ПИСМО

Драга браћо и сестре,
браћамо Вам се овим парохијским писмом са жељом да
Вам информације о дешавањима у нашој црквеној општини буду лакше доступне, а самим тим и на већу корист. Свакако
да је циљ свакога хришћанина непрестано духовно уздизање и
усавршавање, те сходно томе, у овоме писму можете пронаћи
зрнца мудрости која треба да нам покажу пут спасења.
Период који је пред нама представља период духовне и
телесне припреме за празник Христовог Рођења, празник о
коме се обилато на свакога хришћанина излива благодат и
милост Божија. Кроз своје рођење у пећини, уместо у каквој
палати и раскоши, како би и доликовало самоме Господу,
Он нас учи скромности и благости, кроз aнђеоско јављање
пастирима показује нам своју бригу о нама, а самим својим
оваплоћењем од Пресвете Богородице показује жељу за нашим спасењем. Знајући све ово губимо сваки изговор за не
држање поста и за лењост у молитви. Стога драга браћо и
сестре, очистимо своје срца од греха, уселимо у њих радост
и љубав Божију непрестано и радосно узвикујући:

O

МИР БОЖИЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Свештено братство храма Св. Јована Владимира у Минхену

Зрна мудрости
Револтирајте се прво против себе, па онда против света... Прво
револуција против зла у себи, а потом револуција против зла
ван себе...
Владета Јеротић
Дај ми Боже снаге да издржим оно што променити не могу,
дај ми Боже храбрости да променим оно што могу и премудрости да разазнам то двоје.
Св. Владика Николај
Ако другог поштујеш за себе не брини.
Народна пословица
Цитат за размишљање
Ето, дјевојка ће зачети, и родиће сина, и надјенуће му име Емануил,
што ће рећи: С нама Бог. (Mт. 1,23)

Поучна прича

Дечији хор

Парабола о бодљикавим прасићима - Артур Шопенхауер

Од октобра 2019. године почиње са радом и редовним пробама дечији хор Храма Св. Јована Владимира у Минхену. Пробе
ће одржавати наставник певања господин Ђорђе Павловић у
учионици нашег црквеног центра. Пријавите своју децу да заједно певају у хору и да на тај начин славе име Божје.

„Кад је хладно, бодљикаво прасе тражи другу бодљикаву прасад да леже заједно, да се збију, да им буде топлије. Да
немају бодље, то би било лако. Али, бодљикава прасад имају
дуге и оштре бодље. Када се збију у гомилу, боду једно друго.
То није добро. А није добро ни кад је хладно. Зато се бодљикава прасад дуго муче док не нађу неко згодно растојање: да
буду једно уз друго, а да се не боду.
То растојање можемо назвати: лепо понашање! Да нађемо
начин да не повредим тебе, да ти не повредиш мене, да помогнемо један другом, да и мени и теби буде добро!“
Активности у нашој Црквени
Веронаука за децу
Часови верске наставе за децу одржавају се сваке суботе у
следећим терминима:
• Велика група – за децу узраста од 6-10. разреда 10-11 часова
• Мала група - за децу узраста од 1-5. разреда 11-12 часова

За информације обратите се диригентици госпођи Јелени
Стојковић 0176/27191341
Дечија играоница
Сваке недеље за наше малишане биће отворена дечија играоница у просторијама Црквене Општине Минхен.
Семинари за одрасле
По пријавама заинтересованих особа договара се термијн
семинара. Семинари се организују суботом у трајању од 09
до 18 часова и покривају неке од најзанмљивијих тема свакодневног хришћанског живота.

Веронауку предаје теолог господин Дејан Ристић. Taкође,
оформљена је и група за верску наставу на немачком језику.

Распоред служби за Бадњи дан и Божић

Школа ћирилице

Храм Св. Јована Владимира

Српски језик предаје у школи ћирилице госпођа Љиљана
Бранковић сваке суботе у следећим терминима:
• Велика група – за децу узраста од 6-10. разреда 11-12 часова
• Мала група - за децу узраста од 1-5. разреда 11-12 часова
За више информација обратити се учитељици Љиљани
0176/73482922
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Вечерња служба са
паљењем бадњака
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Литургија

Параклис покрова Пресвете Богородице

Црквени хор
При Храму Светог Јована Владимира постоји црквени хор
који пева на свакој недељној и празничној Литургији, као и
на свечаностима везаним за црквену општину. Пробе хора
се одржавају средом у 19:00 часова у учионици нашег црквеног центра.
Ако сте заинтересовани да се прикључите нашем хору, да
упознате његове дивне чланове, да се са њима дружите, вежбате црквено певање и на тај начин славите име Божје, обратите
се диригентици госпођи Јелени Стојковић 0176/27 19 13 41
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