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 Песмом анђела 
Божјих – „Слава на 
висини Богу, и на зем-
љи мир, међу људима добра воља” – на 
данашњи дан радосног празника Рођења 
Христовог испуњена су широм света сва 
хришћанска срца. Овај дан je за цео свет 
велика радост „јер вам се данас роди Спас, 
који je Христос Господ, у граду Дави-
дову”.Рођење Сина Божјег јесте велика 
тајна љубави Божије. Никада човек није 
тако близак човеку као данас, на Божић. 
Никада одрасли и деца нису толико блиски 
једни другима као данас. Никада човек не 
осећа тако снажно потребу да се мири и 
зближава са другим људима као данас. 
Отуда је у нашем народу потреба и обичај 
да се на данашњи дан прашта и „мир-
божи”, да се заборављају личне размирице, 
са жељом да се све око нас зближи и 
збратими у духу љубави и мира Божјег. 
Анђелска песма у част Рођења Христовог 
јесте истинска песма која нам језгровито 
исказује суштину Христове поруке, садр-
жај Његовог Јеванђеља и мисију свете 
Цркве, коју је Он, Оваплоћени Син Божји, 
основао. Слављење Бога, мир и добра воља 
међу људима представљају најсветији 
триптих божићне поруке. Славећи Бога, 
човек уједно уздиже и прославља себе. 
Проповедајући мир Божји,–мир Христов, 
мир без страха и насиља, – човек допри-
носи изградњи Царства Божијег на земљи. 

Једино добром вољом, у несебичном давању 
себе Богу и ближњима, може се постићи 
истинска људска солидарност и право зајед-
ништво у решавању свих проблема и оства-
рити морални и материјални напредак. 
Својим доласком Христос сведочи о суш-
тинској Заједници, новој заједници неба и 
земље, Творца и творевине, и Својим устима 
открива велику Тајну коју је Бог као залог 
унео у човека од самога његова стварања, а 
она се своди на истину да најважније ство-
рење под сунцем јесте управо човек. Нарав-
но, човек је најважнији зато што је Бог у 
Христу постао човек. По речима Св. Иринеја, 
човек је позван да буде одсјај, слава, светлост 
Божја на земљи. То можемо схватити једино 
уколико Христа узмемо за право и истинско 
мерило свих бића и свих збивања на нашој 
планети. Прaзнoвaњe Божића није просто 
обичај, традиција, нaвикa, дан примања и 
дaвaњa дaрoвa. Божић je дар над дaрoвимa, 
дан у којем ce открило оно што je jeдинo ново 
под cyнцeм, дан у којем ce вeчнa божанска 
младост улила у биће нeбa и зeмљe и у 
oгрaничeнy, пролазну људску природу и cвe 
подмладила вeчном младошћу. 

Субота - 18. јануара 2018 од 

19.00 сати у црквеној сали.  

Tannenweg 14 Würselen/Aachen. 

Срећан Божић и наступајућу 
Православну Нову 2018 жели вам ваш 

свештеник; протојереј Драган 
Јовановић са својом породицом. 

FRIEDEN GOTTES ,CHRISRUS IST  

GEBOREN ! 

Gemeindepfarrer Dragan Jovanovic 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА У АХЕНУ — ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ  

 

 



 

Постављено питање је само део једног великог 

питања које стотинама година заокупља свет. То 
је питање рачунања времена или, народски ре-

чено, питање календара. Хришћанство је наста-

ло у времену када се у целом, тада познатом 

свету, време рачунало према Јулијанском 

календару (по римском Јулију Цезару). По том 
календару су установљени и сви хришћански 

празници, одн. догађаји из живота Господа 

Исуса Христа и историје Његове Цркве. У првим 

вековима хришћанства посебна пажња била је 

посвећена питању празновања Васкрса хриш-

ћанске Пасхе, и осталих "покретних" празника. 
У 16 веку после Христа папа Григорије извршио 

је реформу до тада важећег Јулијанског кален-

дара, тако што је из њега избацио 11. дана који 

су се накупили због неподударности кален-

дарске и астрономске године. Тај нови календар 
се по папи Григорију назвао Григоријански ка-

лендар. А како је он настао под утицајем рим-

скога папе, и углавном одмах био прихваћен од 

стране римокатоличког Запада, православни 

Исток је остао према њему резервисан и непо-

верљив (не без разлога), те је тако настала раз-
лика у празновању оних хришћанских праз-

ника који су везани за одређене датуме, као 

Божић, Никољдан и тд. За обичан свет то је 

постала "главна", јер свима јасна и видљива, 

разлика између римокатолика и православних. 

Временом (за око 300. година) разлика од 11 
дана нарасла је на 13 дана која и до данас 

постоји измећу старог (Јулијанског/православ-

ног) и новог (Григоријанског/католичког) кален-

дара. Стотинама година то углавном није ни-

коме сметало. Свако је живео у својим облас-
тима, држао се свога календара и по њему 

славио своје празнике. Но, када је почело кре-

тање народа, политичке и економске миграције, 

и померања с једног места на друго, а нарочито 

стварањем нових држава после 2. светског рата, 

разлика у календару постала је озбиљна сметња 
за политичке, дипломатске, а нарочито економ-

ске односе међу народима и државама. Како је 

почетком 20. века Запад био, људски гледано, 

културнији и напреднији, то је прихватање 

новог, Григоријанског календара, био видљив 
знак укључивања у напредне светске токове. Ту 

је дошло до раскорака између младих ново-

створених држава (каква је била и Краљевина 

СХС, касније Краљевина Југославија) и Право-

славне Цркве у тим државама, која је из оправ-

даних разлога настојала да остане при старом 
рачунању времена. Преласком и неких помес-

них цркава на нови календар почетком два-

десетих година 20. века (Као Васељенска Патри-

јаршија, Грчка, Румунска и неке друге право-

славне цркве) доводило је до великог хаоса у 
богослужбеном црквеном кругу године. Тако, и 

када је новостворена држава Јужних Словена, 

настала после 2 светског рата, прихватила Нови 

календар за своју администрацију, Српска  
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Православна Црква задржала је 

за своју унутрашњу употребу 

стари Јулијански календар, као што су 

чиниле и неке друге помесне православне цркве 

(Руска, Бугарска, Јерусалимска). Тако је дошло 
да у једној држави, један део становника римо-

католици - Хрвати Божић славе 13. дана пре од 

православних Срба. Што важи за Божић (који се 

слави 25. децембра), важи и за све остале праз-

нике, па и за Нову Годину. И тада је код Срба 

настала пометња у глави. Цео грађански њихов 
живот (од рођења до смрти), и сви пословни 

односи грађанског карактера, рачунати су и 

одређивани по новом сада названом: државном 

календару, док је њихов верски живот и сви 

црквени празници остали по старом црквеном 
календару. Па како смо поводљиви и неотпорни 

на туђинске утицаје, иако православни Божић 

славимо по старом календару, многи (данас 

скоро сви) Срби свечано славе и државну 

(римокатоличку) Нову Годину, која пада на 7. 

дана пре православног Божића. А како смо ипак 
остали православни народ, ми после нашег 

Божића славимо и Православну Нову Годину. 

Како су ову Нову Годину у Југославији (оној 

старој), славили искључиво само Срби она се у 

народу почела називати и СРПСКА НОВА 
ГОДИНА, што је такође веома погрешно, јер њу 

славе и сви они православни народи који су у 

цркви задржали употребу старог Јулијанског 

Календара, као и ми Срби. Тако смо, надамо се, 

укратко, одговорили на питање зашто се 

"Српска Нова Година" не слави истога датума 
као и државна. Уствари, она се слави истога 

датума, а то је УВЕК 1. јануара, али не и истога 

дана, пошто по Новом календару 1. јануар 

долази 13 дана раније. И још остаје питање: 

Како ту нашу (српску) Нову Годину обележити 
или прославити?Истински православном Србину 

(који није то само по имену и крштеници) одго-

вор је јасан и без нашега одговора. Он зна да 

Божићу претходи ПОСТ од шест недеља, да увек 

долази Божић, па Нова Година. А своју право-

славну (или ако хоћете СРПСКУ) Нову Годину, 
прославиће молитвено и свечано као и сваки 

велики хришћански празник. Не у преједању и 

опијању, не у греху и лудовању, него побожно и 

молитвено, како у навечерје Нове Године тако и 

на сам дан, када се слави и свети Василије 
Велики.Тога дана ће отићи у цркву, присуст-

вовати Служби Божјој на којој се света Црква 

моли да нам Нова Година буде Богом благосло-

вена, да нас у њој Господ сачува од сваке 

напасти, земљотреса, поплаве, пожара, покоља, 

мача, најезде туђинаца и међусобног рата и тд. 
и да нам буде плодоносна и берићетна. 

Мир Божји! Христос се роди! Срећна и Богом 

благословена Нова Година. Ваш свештеник. 



 

 

 

 Билтен  за верску мисију црквене општине у Ахену  

              Једна парохија представља заједницу 

верника који у њој учествују литургијским животом и који материјално 

подпомажу њену мисију. Ја као свештеник имам потребу и жељу да све 
вас вернике обавестим у које сврхе смо утрошили новац који сте ви 

приложили својој цркви. Протекла година, Господу нека је слава и хвала, 

била је за нас веома успешна. Кроз приложене фотографије можемо се сви 

уверити колико је тога промењено и обновљено у нашем храму. У току 

лета промењено је комплетно гријање. Желим свима који сте дали своје 

прилоге да се најсрдачније захвалим али да се нарочито захвалим 
г.Бранку Вујатовићу и г. Дарку Станивуковићу који су урадили без 

било какве надокнаде комплетно гријање.  

         У току маја месеца реновирана је комплетна кухиња;струја, вода, 

керамика и остало, све је ново. У том периоду реновирани су сви ходницу 

у приземљу, постављене су нове подне облоге у кухиљи и ходнику које је 
поклонила фирма Бобана Вијичића.  

         У току године у целом објекту промењена су сва врата, укупно 24. 

комада. Сва собна врата су поклон фирме A&J из Хамбурга.  

         Недавно су реновиране обадве црквене сале у којима се верници 

задржавају после светих богослужења. Обе ове сале су сада добиле веома 

модеран и свечан изглед. Све радове на уређењу ових сала извела је 
фирма STEVAKO, чији је власник Иван Стевановић из Вирзелена. Он је 

са својим радницима приложио сав материјал за салу (електро материјал и 

материјал за облагање плафонских површина) и све радове извео је 

бесплатно.  

          На иницијативу г. Небојше Томашевића, летос су се код нас 
окупили  инжењери са својим породицама. То дружење у порти нашег 

храма имало је и један донаторски карактер. Приход од тог пикника они 

су приложили нашој цркви и за тај  новац ми смо купили нове Свете 

сасуде (прибор за причешће) који сада краси наш храм. Од тог новца 

недавно је купљен и нови налоњ (постоље) за читање Св. Јеванђеља. 

 
 

 У току писања текстова за овај број Парохијског писма започели 

смо радове на реновирању тоалета који се налазе у приземљу храма, у 

сали. Ми смо вам се у прошлом Парохијском писму обратили са апелом и 

молбом да својим прилозима помогнете да скупимо новчана средства како 
бисмо набавили потребни материјал. Одазвао се само један мали број 

приложника. Захваљујући тим прилозима ми смо набавили сву санитарију 

и керамику коју је поклонио г. Миле Црнадак и радови су у току. Жеља 

нам је да се ти радови заврше до Божића.  

 Свима вама је свакако познато да наша Православна црква нема 

никакве донације или помоћи од Немачке или других институција. Све 
ово што је до сада овде постигнуто, успело се захваљујући искључиво 

вашим прилозима. Велики број вредних руку за протеклих 17. година 

уградио је себе у овај храм и ми смо свима захвални на и најмањем труду. 

Сваки храм је огледало једног народа, једне заједнице, огледало њихове 

вере и привржености Цркви. Ова црквена општина по бројности није 
свакако велика али нетреба заборавити народну изреку која каже;“ не 

чине многи него добри“. Све ово горе што је постигнуто у току предходних 

и у току 2017 године, дела су ваше љубави према Цркви. По књиговодству 

које се води наша црквена општина има 130. пододица које активно, 

сваки месец дају своје прилоге кроз ткз. парохијал. Захваљујући тим 

прилозима и свим другим прилозима који су нам пристигли у 2017 
години, успели смо да измиримо све своје обавезе за комуналне услуге. 

Сва поручена роба је плаћена на време и непостоји ниједан отворен 

рачун. Обавезе према нашој Епархији су у подпуности измирене до краја 

ове године. Обавезе према банци за подигнути кредит су за 2017 годину у 

великој мери извршене. 

 Наш приоритет у наредној години биће на прикупљању средстава 
како бисмо били у стању да враћамо кредит којим је купљен овај центар. 

Користим и ову прилику да се захвалим свима који су у протеклој години 

помогли своју Цркву на било који начин и који сте ми указали поверење.  
    Ваш свештеник Протојереј Драган Јовановић 

Нова кухиња 

Нова техника за гријање 

Реновирани ходници 

Реновиране сале 

Нови сасуди за причешће 

Нови налоњ за Св.Јеванђеље 



 

том приликом обавио разна молитво-
словља; освећења васкршњих водица и 

благосиљање домова пред Васкрс,  осве-
ћење славских колача и кољива. Са дубо-
ком зхвалношћу овом приликом желим да 
се захвалим свима који су ми са љубављу и 
радошћу отворили врата својих честитих 
домова и радовали се молитви коју смо 
заједно узносили за благослов ваших до-
мова и ваших сродника. Са жалошћу 
морам рећи да је један велики број наших 
православних домаћина одбио да прими 
свога свештеника и свој дом. Један од 
таквих домаћина је у разговору рекао да 
њему овде нетреба свештеник јер он себи 
донесе освећену водицу из домовине.(?) 
Други се изговарао тиме како он има 
освећене водице од прошле године и сл. 
Можда ће неко трећи у несавесном профа-
нисању своје вере и своје славе отићи чак 
и даље па уместо да донесе славски колач у 
цркву на освећење, пустити преко YouTube 
снимак неког свештеника из домовине 
који врши освећење колача и жита и на 
такав начин „обавити молитву“.  

          За неколико дана испратићемо годину 
Господњу 2017 и ући у Нову благословену 
2018. У протеклој години у нашиј цркви 
крстило се 9. један немац прешао је у Право-
славље, венчао се 1. брачни пар, сахрањено 4 
верника. У току године у храму исповидело се 
ипричестило 160 верника. Свештеник је посе-
тио 6. болесника у болницама. Организовано 
је 7. пригодних прослава у црквеној сали и у 
дворишту. Пред Васкрс организована је лепа 
манифестација фарбања васкршњих јаја деце 
и родитеља у дворишту нашег храма. Са 
радошћу се може констатовати да је посета на 
светим богослужењима већа и да је наша мала 
певачка група (хор) много допринела лепоти 
наших богослужења. Ваш свештеник је у току 
године посетио велики број ваших домова и 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА И ПАРОХИЈА У АХЕНУ  

Приликом доласка у ваше домове за ваше 
Крсне славе видљиво је да један велики 
број наших верника доноси славске свеће 
из домовине које су купљене у црквама али 
најчешће по пијацама или на другим мести
-ма. Лепо је да се на такав начин помажу 
цркве у нашој домовини, али шта ћемо са 
нашом црквом овде коју сте купили за себе 
и своју децу?Помажемо ли тиме своју цркву 
овде? Напомињемо да су славске свеће у 
нашем храму израђене од чистог воска и да 
је то једини приход којим се наша црква 
издржава.  

Субота 
Св. Литургија у 10.оо и причешће 

Субота 
Вечерња служба у 19.00, освећење и подела 
бадњака. Потом пригодно послужење у сали, посна 
вечера и „шумадијски чај“. 

Недеља 
Свечана Св. Литургија у 10.оо сати и читање 

Божићне посланице Патријарха Г. Иринеја 

Св. Литургија у 10.оо   Понедељак 

Св. Литургија у 10.оо   Уторак 
Субота, од 19.00 сати

Недеља, Св. Литургија у 10.оо    

Св.Литургија у 10. 

Петак 

Субота 

Св. Литургија у 10. и освећење славских колача 

Св. Литургија у 10. 

 Субота 

Св. Литургија у 10.  

Недеља. Св. Литургија у 10. Потом 

програм ученика. У 13.00 сати заједнички славски 
ручак у црквеној сали. Овогодишњи кумови су 
Марина и Млађан Бобар. Приређен је и музички 
програм.

 

 

У недељу, 28. јануара 2018  наша 
црква прославиће Светог Саву. Св. 

Литургија је у 10.00 сати. У наставку 
програм ученика који је посвећен 
Св. Сави. Потом пригодан славски 

ручак и народно весеље у црквеној 
сали. 

   Свим верницима који су у протеклој 
2017 години дали своје добровољне при-

логе свештеник упућује најлепшу 
захвалност. Пореске потврде за 2017 

биће свима достављене на кућну одресу. 


