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 Христос воскресе! Ваистину воскресе! 

Свим нашим верницима, 
свим приложницима и члановима 

наше црквене општине, као и 
свим поштоваоцима наше 
православне традиције, 

честитамо престојеће празнике 
светлог Христовог васкрсења уз 

радосни поздрав Христос 
Васкрсе-Ваистину Васкрсе! 

Срећни вам празници.. 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У АХЕНУ  

БИЛТЕН ЗА ВЕРСКУ МИСИЈУ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ И ПАРОХИЈЕ У АХЕНУ  

       Никада и ни у које време историје 
рода људског нико није страдао неви-

није, неправедније и дубље него Господ 
наш Исус Христос. У кратком времену, у 
току неколико сати, одиграла се пред 

очима човечанства једна трагедија од 
универзалног значаја у којој се јавља 

пред нама човечија слабост у свим обли-
цима и ђаволска злоба пуна захвалности, 
вређања и понижавања, телесног и ду-

шевног страха и бола. И сва ова траге-
дија достиже врхунац у најсрамотнијој 

смрти, у Распећу на Крсту Онога Који је 
дошао да спасе и упути на прави пут 
огреховљени и пали род људски. То је 

било највеће и најсрамније дело људи на 
земљи, осудити Господа и Бога свог, 

Онога Који све "болести наше носи са 
собом, и чијом раном ми се исцељу-
јемо" (Иса. 53, 14). Народ незнабожачки 

и владари јеврејски се уједињују против 
Онога Који је дошао да их учини 

блаженим. Његови ученици га напуштају, 
Петар Га се одриче, Јуда Га издаје, а 
побеснели народ Му се руга и узвикује: 

"Распни га, распни!" А Христос се у том  

тешком тренутку моли за народ Свој 
Господу Богу Оцу Своме и смирено каже: 

"Оче, опрости им, јер не знају шта чи-
не" (Лук. 23, 24). Моли се Христос, у мука-
ма својим за све оне којима је дошао, за 

народ свој, за љубав своју. Преклиње Оца 
Небеског Створитеља Васељене да има 

милости према онима који разапињу Сина 
Његовог, и противе се вољи Онога који 
воли човека. Сунце се помрачи и земља 

задрхта од страха због злочина који се на 
њој изврши. Преплашени народ који само 

дан пре говораше: "Крв Његова на нас и на 
децу нашу", бежи безобзирно са Голготе, да 
не буде сведок даљих излива гнева не-

беског. Бежећи од места злочина, видео је 
народ Крст Христов чак и када му је био 

леђима окренут, и када је далеко од њега, 
стално му је излазио пред очи и у сну и на 
јави. Само је Мати Христова Марија са 

апостолом Јованом остала под Крстом горко 
ридајући за сином својим и Господом на-

шим. О, каквог ли безумља народног, о, 
каквог ли бестидног чина, о, какве ли 

жалости и туге непреболне! 

Serbisch-orthodox Kirchengemeinde in Aachen 
Tannenweg 14.  D-52146  Würselen 

Tel.: 02405-425411 Mob.: 0172-4237893  

Ваш свештеник, Протојереј Драган Јовановић са 
породицом. 
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Како стравичан беше онај дан 

Велики Петак, ако се он уопште 
може назвати дан, а не ноћ без 

светлости и са неба и са земље. 
Ово је дан свељудског пока-
јања, дан када је свако при-

чање сувишно, дан када плач 
треба да се чује из дубине душе 

целог човечанства, и да нас 

води ка измирењу са божан-

ском жртвом Христовом. Како 
би то било дивно када би се 
цео Православни род покајао! 

Али, да би се сав народ пока-
јао, потребно је да се свака 

поједина душа покаје. Виноград је оре-
зан тек када је свака лоза орезана, а 

воћњак је окалемљен тек када је свака 
воћка окалемљена. Тако ће се и народ 

препородити када се свака душа препо-
роди. А почетак препорођаја јесте пока-

јање. Само праведници и покајници могу 
се истински радовати светлом Васкрсењу 

Господа. Само они могу видети славу ко-
ја их чека као децу Божију, као синове и 

кћери Цара Небеског. И сва страдања 
која долазе у данашње време за њих не 

представља ништа у односу на славу која 
их чека. Што се више приближавамо нај-
већем прзнику – Васкрсењу Христовом, 

то све више осећамо да оно није упо-
редиво ни са једним другим страдањем, 

да је Он умро као праведник за непра-
ведне, свети за грешнике, и да је Он 

својом Крвљу опрао грехе палога 
света. Зато сви ми Православни Хриш-

ћани сваке године се сећамо часног 
страдања Христовог. Осећамо и 

молимо се измиру-јућој жртви 
Божанске бескрајне љубави. Зато се 

на Велики Петак и молимо распетом и 
пострадалом Христу кроз песму: 

"Искупио си на од прародитељске 
клетве, Часном Крвљу Својом, 

Господе, на Крсту си разапет и 
копљем прободен, да би нама људима 
излио бесмртност, Господе Боже, 

Спаситељу наш, слава Теби и Твом 
Беспочетном Оцу и Духу Светоме који 

живот даје, сада и увек и у векове 
векова. Амин". 

    Што се тиче православних, 
проблем календара не 

постоји. Апели православних 
који као мањина живе у 
западним земљама у већин-

ским римокатоличким и про-
тестантским срединама нису 

канонске природе. Календар 
одавно постоји и његово пи-
тање је решено у духу хриш-

ћанског Предања које се у 
Цркви чува и које доприноси 

нашем спасењу. Све новине, 
без обзира на ове или оне 

ваљане или неваљане изговоре 

(астрономска и математичка тачност, 
практичне потребе и тако даље), само 

уносе смутњу и разједињују духовно и 
литургијски тело Христове Цркве. Наше 
је да се истрајно молимо да нас Бог 

сачува од календарског искушења које 
је, нажалост, захватило и већ саблаз-

нило многе правоверне душе. Када је 
Хришћанство почетком 4. века стекло 
објективну слободу у Римском царству, 

поред осталих спорних питања ре-
шавано је и питање датума празновања 

Васкрса, као најважнијег и средишњег 
хришћанског празника. Исто тако, у изме
-њеним и повољнијим околностима хриш

-ћанска Црква боље и детаљније настоји 
да устроји свој систем празника и празно

-вања. Тако је Први васељенски сабор 
хришћанске Цркве одржан у Никеји 325. 

године заслугом Св. цара Константина 
Великог, поред осталих питања, 
решавао и пасхални спор. Све  одлу-

ке овог сабора нису сачуване, али је 
позната саборска одлука о Васкрсу и 

одређивању датума његовог праз-
новања. Укратко саборска одлука о 
Васкрсу може се свести на четири 

основне тачке: 1/Васкрс се слави 
после пролећне равнодневице. 2/

Хришћани не славе Васкрс када и 
Јудеји свој Песах, 3/Васкрс се слави 
после пуног (уштап) месеца, и 4/ 

Васкрс се слави увек у недељу, дан 
Христовог васкрсења).Када се, 

дакле, стекну ова четири наведена 
услова, по посебним прорачунима 
математичким и астрономским, тада 

пада Васкрс у одређеној години. 



СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У АХЕНУ  

 

    Неће сваки који ми говори: Господе! 

Господе; ући у царство небеско (Мат. 7, 21). 

Језиком се, браћо, не осваја царство Божје 

него срцем. Срце је ризница онога блага 

којим се царство купује, срце а не језик. Ако 

је ризница пуна блага Божјега, то јест јаке 

вере, добре наде, светле љубави и добрих 

дела, онда је и весник тога блага, језик, веран 

и мио; ако ли је ризница празна од свега 

тога блага, онда је и весник њен лажан и 

дрзак. Какво срце, онакве и речи. Какво 

срце, онаква и дела. Све, све зависи од срца. 

Притворство је немоћно и пред људима, још 

немоћније пред Богом. Ако сам ја отац, 

говори Господ кроз пророка Малахију, ако  

сам ја отац, где је чест моја? И ако сам 

господар, где је страх мој? То јест: чујем да 

ме зовете оцем, али не видим да ме 

чествујете срцем. Чујем да ме зовете 

господарем, али не видим страха према 

мени у срцима вашим. Наша молитва: 

Господе! Господе! красна је и корисна само 

онда када извире из молитвеног срца. Сам је 

Господ наредио да се молимо непрестано, 

али не само језиком, да би нас људи чули, 

него затворени у клијет срца, да би нас 

Господ чуо и видео. Господе величанствени 

и дивни, избави нас од лицемерства и улиј 

страх Твој у срца наша, да би срце наше 

стајало непрестано усправно на молитви 

пред Тобом. Теби слава и хвала вавек. Амин. 

,,Зато позивамо наше младе да своју слободу не жртвују 

„убилачким ауторитетима“ какви су дрога и алкохол, 

као и распусни живот којим се угрожава здрава 

припрема за светињу брака. Позивамо наше младе да се 

смире пред светињом и озбиљношћу живота, јер живот 

није забава, односно живот се не може свести само на 

забаву. Живот је стална борба са свим оним што нас од 

Господа одваја, једна стална борба за „слободу од греха“ 

а не за „слободу за грех“, која се данас назива „еманци-

пацијом“ или некаквим тобожњим „напретком“. Хриш-

ћански живот је борба за добро, а против зла и изопачености које видимо у себи, другима 

и заједници којој припадамо. Не заборавимо никада да је зло увек кратког века и, само 

наизглед успешно и блиставо. Зато на злу, лукавству, превари, не треба заснивати ништа, 

поготову не живот. Дакле, само ако се на Васкрслом Господу утемељи живот, могуће је 

наћи мир и радост за којом сваки човек истински жуди..."   

А срце наше биће чисто, ако се ми будемо трудили да га очистимо од греха 
А срце наше биће чисто, ако се ми будемо трудили да га очистимо од греха. Ђаво убацује 

у ум наш и срце наше зле мисли, грешне мисли. Ако се ми будемо трудили свом силом и 

снагом да те мисли одгонимо од себе, онда ће срце наше бити чисто. Али, ако ђаво нађе у 

нама помоћнике своје и ми се будемо задржавали на тим грешним мислима, будемо их 

гојили, подгревали и оне буду расле и израсле у грех, сами ћемо бити одговорни. Више 

пута и ми, а поготову људи овога света, неверници, кажу: “Покажите нам Бога па ћемо и 

ми веровати”. Не схватају, дакле, да је срце то огледало, то око којим се Бог може видети. А 

какво је наше и њихово срце, колико је помрачено гресима да се у њему не може огледати 

ни видети Бог Свесилни и Свечисти! То дакле, имати у виду. 



 

 

                  То је дакле, првенствено    
 боја......хришћанске цркве. 

    Васкрс је највећи хришћански 
празник и због значаја овог 
празника свака недеља у току 
године посвећена је васкрсењу 
Христовом и свака недеља је 
мали Васкрс. У целом хриш-
ћанском свету па и код нас 
Срба за овај празник је везано 
безброј лепих обичаја од којих 
је најлепши обичај даривања 
шарених јаја. Као што Бадњак 
има своју симболику тако и 
фарбано јаје значи радост за 
оне који га дају и који га 
примају. За овај празник хриш-
ћани се поздрављају са речима        

“ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ” а 
одговара се са речима 

“ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ”. 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У АХЕНУ  

        
У току овог Великог поста пред ВАСКРС     

свештеник је посетио већи број наших 
породица и обавио обред освећења васкршње водице и помолио се  заједно са 

вама за здравље и благослов свих чланова ваших породица. И овом приликом 
најсрдачније се захваљујем на вашем прилогу (дару). 

Фарбање јаја врши се у спомен 
на догађај када је света 
Марија Магдалина Мироно-
сица (то је она девојка, која је 
са Пресветом Богородицом 
непрекидно била уз Христа у 
току Његовог страдања, и 
којој се Христос првој јавио 
после васкрсења) путовала у 
Рим да проповеда Јеванђеље и 
посетила цара Тиберија. Тада 
му је у знак пажње, као пок-
лон предала црвено јаје и 
поздравила га речима; 
Христос васкрсе! Црвено јаје 
симболише Спаситељеву неви-
но проливену крв на Голготи али 
је црвена боја уједно и симбол васкрсења. Јер 
васкрсења нема без страдања и смрти.  

Храм који је наша Епархија 2000 године купила од 
Евангелистичке цркве , грађен је давне 1965 године. 
Надоградња је урађена 1982 године и од тада, на 
жалост нису вршене никакве значајније поправке нити 
улагања у објекат. Зуб времена је учинио своје и 
поједине инсталације почеле су да се учестало кваре. 
За последње 3 године имали смо 3 пута пуцање цеви 
од грејања, водовода, рора од кишнице и канали-
зације. У наведеном периоду доста тога је санирано 
али, на жалост, увек у зраку виси оно питање „шта је 

следећи квар“? Сада приликом недавних обилних падавина увидели смо да у саму цркву улази вода 
око великог прозора које се налази гледајући из цркве у двориште. Тих некилко прозора су подпуно 
дотрајали и у доњој зони сасвим иструлели јер су од дрвета. Сада после Васкршњих празника 
одлучили смо да одпочнемо са реновирањем храма. Планирамо да вадимо те дотрајале прозоре и 
уграђујемо нове. Биће промењено укупно 5 прозора. На месту великог прозора који је на 
фотографији, биће уграђена 3 мања прозора а остатак зида биће зазидан и са вањске стране биће 
урађена фасада. Такође, у простору за палење свећа планирамо да се уради одговарајућа вентилација 
која би усисавала дим од свећа и каналима га избацивала вани. У наредном периоду такође морамо 
да урадимо изолацију зида у сали и то од стране паркинга. На том делу пробила је вода у зид и 
створила велику влагу у зиду. Сви ти радови изискују значајна средства која требамо уложити. По 
слободној процени ради се о износу од најмање 10.000 €. Молимо вас да у границама својих 
могућности помогнете да планиране радове изведему у току наредна два месеца. Своје прилоге 
можете уплатити на; Serbisch-orth. Diözese für Mitteleuropa IBAN DE12 3905 0000 1073 3074 05, 
или уплатити приликом доласка у храм на молитву. Хвала вам. 


