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Драга браћо и сестре, 

У овим тешким временима, у свакодневној борби са страхом за 
сопствено, и здравље својих ближњих, са теретом туге у срцу 

због губитка драге особе и зебњом због тмурне свакодневнице 
и неизвесне будућности, нам је насушно потребна реч утехе, 
трен одмора, рука подршке. А нема веће утехе од радосне вести 
које хришћанство сведочи и исповеда. Вести о Богу који је наш 
сапатник, састрадалник и сапутник на уском и трновитом путу 
живота. Вести да је Син Божији понео крст страдања нас ради, 
искусио таму смрти и васксрсењем својим показао да сваки бол 
човечији, свака патња има крај и да смрт нема последњу реч.

Васкресење јесте победа живота, победа светлости над тамом, 
победа радости над тугом, победа љубави над мржњом.

Отворимо срца наша и вером примимо исцелујућу светлост 
васкрслог Христа која просвећује све.

Срећан празник Христовог Васкрсења  
жели Вам братство храма Св. Јована Владимира.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!    ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!

Изреке
„Ништа нам не значи пост ако немате љубави, јер је 

речено: Бог није пост, него Бог је љубав“  
Владика Николај

Као што је смрт за тело одвајање душе од тела, тако и 
смрт за душу је када се она одвоји од Бога.  

Св. Симеон Нови Богослов

Ма где да је човек, тамо постоји и Бог.  
Преп. Антоније Велики

Цитат за размишљање – Тропар Васкрса: 
Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи  

и свима у гробовима живот дарова!

Исак Њутн о Васкрсењу из мртвих
Једном су запитали Њутна: “Како је могуће да тела мртвих, 

одавно распаднута, поново постану тела својих душа?” На то 
је научник помешао гвоздене опиљке са земљом и упитао сво-
је саговорнике: “Ко може да издвоји из прашине и састави ове 
гвоздене опиљке?” Одговор није добио.

Онда је Њутн узео магнет и принео га мешавини. Настало 
је комешање честица. Опиљци гвожђа почели су се хватати за 
магнет и једни за друге.

У прашини није остао ни молекул гвожђа.
Тада Њутн рече присутнима: “Онај, који је оволику силу дао 

мртвом камену, зар Он да не може дати такву моћ нашим ду-
шама када буде требало да се обуку у своја прослављена тела.”

Владика Николај једној побожној породици која пита: 
Како је Христос васкрсао?

Зар није доста знати да је Христос васкрсао? Зашто себе му-
чити питањем: како је васкрсао? Но то из вас пита љубав и ус-
хићење, а не, никако, сумња; зато ми је мило и овакво питање 
ваше, драги моји. 

Као што сунце у Азији наједанпут изађе, и дан заузме место 
ноћи. Као да додирнете електрично дугме у мрачној одаји, и на-
једанпут – светлост. Слично томе је било и васкрсење Господа из 
смрти у живот. Нечујно и тренутно.

Или ви и даље радознало питате: како? Онако, мислим, како се 
на прапочетку стварања света јавила светлост у свеопштој тами. 
Груби људи мисле: каква ли је то морала бити страшна фабрика, 
која је произвела светлост у свету? и каквог ли су обима морале 
бити машине у тој фабрици? и колико ли је милиона коњских и 
слоновских снага требало да тера те машине? и колико милиона 
и милиона година док се најзад светлост није искресала? Никаква 
фабрика, никаква машина, никакви милиони снага ни милиони 
година, уопште никакав напор. Него само једна моћна реч, и све-
тлост се јавила и испунила сав свет. И рече Бог: нека буде свје-
тлост; и би свјетлост. Чак и не рече реч да се чује, него само 
помисли. Јер помисао Божија је исто што и реч. И помисли Бог 
да буде светлост; и би светлост. Дакле, нечујно и тренутно.

Такво је било и васкрсење Христово. Тако се јавила ова нова 
светлост, која је разумним људима обасјала духовни свет. Као 
год што је она физичка васионска светлост објавила свима очима 
овај физички свет, тако је и светлост васкрса Господњега обја-
вила свима разумним људима онај духовни свет, домовину бе-
смртних духова. Због тога ова светлост нимало није мања од оне 
светлости. И једна и друга пак јавиле су се нечујно и тренутно, 
по свемоћној вољи Творчевој, по свемудром плану Његовом, по 
неисказаној милости и љубави Његовој.

Ви сте чули, како даровити људи стварају велика и генијална 
дела са чудном лакоћом и брзином. А како ли тек Дародавац 
свих дарова, Творац свих генија! Зар нисте читали, с каквом је 
лакоћом и брзином васкрсао Господ Јаирову ћерку, па сина удо-
вице у Наину, па Лазара у Витанији? Рече реч – и би! Јер у Бога 
је све могуће што рече, управо што и помисли. Тако је Христос 
и Себе васкрсао. Још лакше и брже. И без речи.



А сада вас ја молим, драга децо, кад знате да је Господ васкр-
сао, занимајте се више питањем, како ћете и ви заслужити ва-
скрсење. Да би Он и вас васкрсао.

Јер Он је васкрсао Себе ради вас; да посведочи, да ћете и ви ва-
скрснути кроз Њега, и бити слични Њему у слави и красоти вечној.

Поклоните се, дакле, васкрслом Господу, и запојте песму јутарњу:

Васкрсење Твоје Христе Спасе 
Анђели поју на небесима, 
И нас на земљи удостој: 

Чистим срцем Тебе славити!

Новости из наше црквене општине
Упркос ограниченим и отежаним условима рада проузроко-

ваним пандемијом вируса корона успели смо у првим месеци-
ма ове године да покренемо неколико важних пројеката. 

Са радошћу желимо да обавестимо наше верне да смо овог 
пролећа почели са опсежним радовима на обнови крипте хра-
ма Светог Јована Владимира. У првој фази обнове је предвиђе-
на уградња савременог система вентилације, после чега ће се 
прећи на чишћење зидова од наслага чађи и дима. За последњу 
фазу радова је планирано постављање новог пода са орнамен-
тиком и иконописање зидова крипте. Трошкови реализације 
целог пројекта ће износити око 26 000 евра.

Принудну паузу у настави из веронауке и српског језика смо 
искористили за обнову учионице. После кречења, постављања 
новог пода и замене намештаја са нестрпљењем очекујемо по-
вратак у клупе најмлађих чланова наше заједнице.

Такође смо посветили пажњу пастирском раду. Плод тих на-
пора је нови медијски пројекат наше црквене општине – пот-
каст емисија ,,Минхенски разговори“. Идеја водиља овог про-
јекта је да уз помоћ савременог начина комуникације радимо 
на изградњи што приснијег односа између свештенства и вер-
них унутар наше црквене заједнице.

Распоред богослужења у току Страсне седмице, Ва-
скрса и празника Св. Великомученика Георгија

(од 26. априла до 6. маја 2021)

Храм Светог Јована Владимира
Велики понедељак
(26. април) Литургија пређеосвећених дарова 9 ч.

Велики уторак  
(27. април) Литургија пређеосвећених дарова 9 ч.

Велика среда
(28. април) Литургија пређеосвећених дарова 9 ч.

Света тајна јелеосвећења 18 ч.
Велики Четвртак  
(29. април) Литургија Светог Василија Великог 9 ч.

Читање дванаест јеванђеља 18 ч.
Велики Петак
(30. април) Царски часови 9 ч.

Изношење плаштанице 17 ч.
Велика Субота
(1. мај) Литургија Светог Василија Великог 9 ч.

Васкрс (2. мај) Литургија Светог Јована Златоустог 7:30 и 
10 ч.

2. дан Васкрса  
(пон, 3. мај) Литургија Светог Јована Златоустог 9 ч.
3. дан Васкрса  
(уто, 4. мај) Литургија Светог Јована Златоустог 9 ч.
Св. Великом. Георгије
(чет, 6. мај) Литургија Светог Јована Златоустог 9 ч.

Параклис Покрова Пресвете Богородице

Велика Субота
(1. мај)

Литургија Светог Василија Великог 9 ч.

Васкрс
(2. мај)

Литургија Светог Јована Златоустог 9 ч.

Хигијенске мере у нашим богослужбеним местима
Обавезно ношење заштитних маски (FFP2) у храму, црквеној 

порти и свим просторијама нашег црквеног центра.

У храму Светог Јована Владимира и параклису Покрова Пре-
свете Богородице је обавезно поштовање обележеног одстојања 
од 1,5метра.

Пошто је дозвољени број пристуних на једном богослужењу у 
храму Светог Јована Владимира и у параклису Покрова Пресвете 
Богородице ограничен, у току богослужења ће се на улазним вра-
тима оба богослужбена места вршити контрола броја присутних.

Важни датуми: 
Васкрс 2. мај (19. април)
Петровски пост Од 28. (15) јуна до12. јула (29. јуна)
Госпојински пост Од 14. (1) до 28. (15) августа
Свети Јован Владимир – слава 
храма и Црквене општине 
Минхен

4. јун (22. мај)

Усековање Главе Св. Јована 
Крститеља – постан дан 11. септембар (29. август)

Воздвижење Часног Крста, 
Крстовдан – постан дан 27. (14) септембар

Задушнице 9. октобар (26. септембар)
Покров Пресвете Богородице 
– слава Параклиса 14. (1) октобар

Задушнице 6. новембар (24. октобар)

Божићни пост Од 28. (15) новембра до 7. јануара 
(25. децембра)

Контакт
Храм Св. Јована Владимира 

Putzbrunner Str. 49, D – 81739, München – Perlach
Радно време канцеларије:

Радним даном 09:00 -12:00 и 17:00 -19:00 часова
Тел. 089/637-8458 и 089/637-8622 Факс: 089/625-5095 

Емаил:info@spcmuenchen.de
www.spcmuenchen.de

Facebook: Српска Православна Црка Минхен
Instagram: SPC Minhen

прва парохија 
 протојереј Предраг Гајић

Мобилни телефон: 01575/4164422
Емаил: p.gajic@spcmuenchen.de 

друга парохија
јереј Бојан Симић

Мобилни телефон: 0176/45651586
Емаил: b.simic@spcmuenchen.de

трећа парохија
протојереј Драган Јовановић

Мобилни телефон: 0172/4237893
Емаил: d.jovanovic@spcmuenchen.de

четврта парохија
јереј др Драгиша Јеркић

Мобилни телефон: 0176/63663113
Е-мail: 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
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