
 Билтен за верску мисију црквене општине у Ахену 

Размишљати о празнику 
Рождества Христовог, о 
Божићу, драга браћо и 
сестре, није потпуно уко-
лико се томе приступи само као каквом давном 
догађају који се пре више од две хиљаде 
година збио, и кога ваља у сећање дозвати и 
древним обичајима оживети успомене на њега. 
Свакако, то јесте важна димензија тога праз-
ника, али није једина. Рођење Господа нашега 
Исуса Христа за човечанство има суштински, 
егзистенцијални значај, који је много дубљи од 
обичног, комеморативног карактера који му се 
у овом свету често даје. Стога, овај празник не 
може бити прослављан ван Цркве, а да буде 
досегнут његов смисао. Рођење Спаситеља од 
Дјеве Марије, Духом Светим, није рођење 
попут рођења свих људи, па ни оних за исто-
рију великих и значајних. Тајну рођења 
Христовог, помоћу мало речи, изразио је 
јеванђелист Јован на најдубљи начин: „И 
Логос постаде тело и настани се међу нама; и 
видесмо славу његову, славу као Јединоро-
ђенога од Оца, пун благодати и истине“. То да 
је Син Божији постао човек а остао Бог, 
решило је највећу тајну овога света, проблем 
пред којим су се заустављали највећи умови: 
узевши људску природу он  ју је обесмртио, 
обожио, уништивши саму смрт. Васкрсење, 
стога, стоји у тесној вези са рођењем Хрис-
товим, јер је једино бесмртни Бог могао да 
агонију смрти заувек прекине. Рађајући се у 
јаслама, у обличју слуге, пун смирења, сишао је 
на Земљу да би палог човека уздигао на Небо. 
Треба се запитати, драги парохијани, шта то 
рођење његово чини јединственим, толико 
грандиозним и поред скромности окружења у 
коме се збило. Одговор на ово питање од 
суштинског је значаја. Наиме, рађајући се од 

Духа Светога, а не из 
телесног односа земаљ-
ских родитеља, он је 

искорачио изван круга који прати свако 
биолошко рађање. Тај круг почиње рођењем и 
завршава се смрћу, управо стога што створена 
људска природа нема у себи капацитете и 
потенцијале да себе задржи у вечном животу. 
Рођење Христово је другачије рођење од сваког 
биолошког рођења, ново рођење за живот вечни, 
можемо слободно устврдити. Не би тај догађај, 
опет, за нас имао смисла да је то Христос учинио 
без могућности да се и ми укључимо у тај циклус. 
Питамо се, инспирисани празником, како је 
могуће да и ми сами уђемо у ново рођење, како 
бисмо избегли нашег највећег непријатеља – 
смрт. Одговор на ово питање свакодневна је 
пракса наше Цркве. Крштењем и уласком у литур-
гијску заједницу и сједињењем са живим Христом 
у светом Причешћу улазимо у простор бесмрт-
ности. Тако се наново рађамо, више не биолошки 
– за смрт, већ литургијски – за живот вечни. Има 
ли, онда, смисла празнику којим се прославља 
могућност човека да у Христу живи вечно и 
постане Бог по благодати, давати само комерци-
јалну и формалну, обичајну димензију. Нема. 
Обичаји су пуни смисла ако се, практикујући их, 
увек сећамо ове страшне Тајне – силаска вечнога 
и бесмртнога Сина Божијег у ову долину суза. Све 
је, стога, пуно смисла, онда када божићни 
поздрав: „Мир Божији, Христос се роди“ посма-
трамо у светлу шансе и могућности да иско-
рачимо из овосветске вреве и у Цркви пронађемо 
Смисао, једину истинску утеху. Све је смислом 
испуњено када светлост упаљеног бадњака наш ум 
узводи до светлости Христове, благодати која нам 
се даје. Мир Божији је истинска умиреност онда 
када постанемо свесни да је у свет дошао Творац 
света, да је Син Божији постао тело и дело, не 
престајући бити Богом. Зато се радовати – и 
поред туге овога света, зато похвалне химне 

појати Господу – и поред ратова, ➨ 

Срећан Божић и наступајућу Православну Нову 2017 годину Господњу, 

испуњену здрављем, радошћу и благодаћу Божијом, жели вам ваш 

свештеник; протојереј Драган Јовановић са својом породицом  

и црквено-општинским управним одбором. 

Мир Божији и Христос се роди. Ваистину се роди! 
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У АХЕНУ  

 Мир Божији и 
 Христос се роди! 

 

 



 

 

глади и невоља, јер бесмртни Син Божији у 
нашој сузи, у нашим вапајима и бесаним 
ноћима са нама, у телу, страда, водећи нас 
васкрсењу. Радовати се, јер радост наша не 
зависи од овога света. Само носећи ту светлост 
божићног литургијског славља можемо допри-
нети понајпре себи, а затим својим ближњима и 
овоме свету. Шта остаје на послетку ових 
божићних размишљања, драги наши сатруд-
ници, него Богомладенцу Христу непрестано 
анђелима и свом војском небеском појати: 
„Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу 
људима добра воља“. 
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             Драга браћо и сестре, драги парохијани. 
Одлуком Његовог Преосвештенства Влаике 
Сергија, од 01.09.2016 постављен сам да будем 
слуга Олтара Господњег и пастир, верницима 
поверени ми парохије у Ахену. Призван од 
Господа попут Светих Апостола и свих Светих 
Цркве Његове, преиспитујем своје духовне и 
телесне способности, и постављам себи питање 
да ли могу да одговорим изазову времена и 
новим околностима у које долазим. Присећајући 
се речи Светог ап. Павла који каже;»да све могу 
у Христу који ми моћ даје», а првенствено 
уздајући се у благодат Божију и помоћ, са надом 
да долазим као свој својима. Да долазим 
благочестивом народу који воли своју Цркву, 
којој је одан, који поштује и воли своје свештено
-служитеље. Драги моји нови парохијани, драга 
браћо и сестре, молите се Господу да ме укрепи, 
оснажи, упути, да своје свештеничко служење у 
Вашој средини у Ахену и околини, прихватим 
као жртву и крст, према својој Цркви и науци 
Христовој, а увек имајући пред собом речи 
Христове;»да ко хоће да буде први, нека буде 
свима слуга».  
 У Њега, Господа Свемогућег и у Ваше 
молитве се уздам да ћу у поверену ми парохију и 
Црквену општину у Ахену засејати добро семе, 
семе Св. Јеванђеља дато нам од Христа, семе 
које је међу нама Србима посадио наш родо-
началник Свети Сава. Ово семе Христове науке, 
Светитељи из нашега рода вековима су пре-
носили са колена на колено и донели до нас, до 
данашњега дана, нама њиховим потомцима. А 
ми смо дужни и пред Богом и пред свим 
Светима и обавезни да семе науке Христове 
предамо у наслеђе својим наследницима до 
краја века и света. 
 Ожењен сам супругом Миром р. Божић. 
Родитељи смо двоје деце; Исидора (1989) и 
Немања (1991). Свеш теник сам 29 година 
и на предходној парохији у Хамбургу провео сам 
23 ипо године свештеничке службе. 
 
Ваш свештеник, Протојереј Драган Јовановић 

           ПОЛОЖАЈНИК.  То је прва особа која 
Божићног јутра уђе у наш дом. По општем 
веровању он у наш дом уноси срећу. За то се 
пази да положајник буде дете које има чисто 
срце, безазлено срце испуњено љубављу. Ми 
“Положајника” на Божић примамо као самога 
Христа који својим рођењем у све домове 
људске доноси мир и добру вољу.  Прекорачив-
ши десном ногом праг нашег дома положајник 
поздравља домаћина са “Христос се роди и 
срећан Божић” на шта му ми обично 
одговарамо;”Ваистину се роди” и теби срећан 
да Бог да дан. Онда се поспе житом из сита и 
приведе ватри на којој гори бадњак. “Колико 
варница, толико среће у дому!” “Колико 
варница, толико парица!” “Колико варница, 
толико јагањаца у тору!” “Колико варница, 
толико напретка у добру!” “Највише здравља и 
весеља дај Боже!”.Итд. ЧЕСНИЦА. То је колач 
умешен на Божић ујутро рано са свежом водом 
у који се ставља сребрени или златни новчић. 
Чесница се ломи на Божић ујутро када сви 
укућани буду на окупу, односно када се врши 
мирбожење. Домаћин пали божићну свећу, 
окади трпезу  и подиже чесницу увис а у славу 
новорођенога Богомладенца, а за живот и 
здравље својих укућана, положајника и пут-
ника намерника. Окрене га 3. пута са својим 
укућанима и потом сваком да по један комад. 
Оно чељаде које нађе новчић у чесници, сматра 
се сретним те се њему повјерава почетак свих 
важнијих послова у току године. 
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„И Бог створи човека по свом образу,  
и по свом подобију створи гa“  

 Са овим моментом, драга браћо и сестре, 
назначеним на почетку Библије, настаје обавеза 
човека да се духовно усавршава и да постиже 
меру раста свога Творца. Самим тим и да 
приоритетно води рачуна о узрастању и вас-
питању деце, односно, наших млађих нараш-
таја. У испуњавању те најсветије дужности и 
обавезе човека поставња се низ питања: Како се 
и чиме деца васпитају? Како духовно усме-
равати децу од најнижег детињства до касног 
младалачког доба? Како у ово време, великих 
порока и моралног пада, васпитати млађе 
нараштаје и постићи од Бога назначен циљ? 
Ако би одговорили на питања, чиме и којим 
вредностима да напајамо младе душе, могли би 
смо рећи: вером и моралом, истином и прав-
дом, љубављу и надом – једном речју Христо-
вим Јеванђељем. На овом изузетно важном 
задатку најуспешније делују родитељи, јер су 
они први и најодговорнији васпитачи своје 
деце. После њих, највише својим личним 
примером успевају и сви остали васпитачи 
деце; духовници – свештеници, учитељи и 
наставници, најближа околина, школа и Црква. 
Сви без разлике су најпре обавезни да својим 
примером и животом покажу деци и омладини 
какви они треба да буду, а речи и остала 
средства и методи васапитања долазе после 
тога. Стећи знање школовањем, читањем, 
посматрањем и слушањем није најтежа ствар у 
животу, али је врло тешко стећи карактер и 
животну мудрост. Отуда је много оних који су 
образовани стицајем знања и вештина, али је 
мало онох који имају образа, части и поштења, 
и који су у свом животу очували Божију слику у 
себи. Такве примере налазимо само у ликовима 
наших светитеља, угодника Божјих. Они су 
претходно доживели своје освећење и прео-
бражење и на тај начин постајали народни 
просветитељи, велики педагози и учитељи. 
Светлошћу својих карактера и понашањем су 
рефлектовали Божанску свјетлост, али не као 
нешто искључиво своје, већ као разултат 
њиховог додира са Богом кроз вјеру, љубав и 
наду у вечни живот.Они су најбољи примери 
који зраче Божијом истином и правдом, и као 
такви су неприсушни извори нових истина у 
духовном и моралном животу нових поколења. 
То није само теоретска претстава о стварима и 
појмовима овога свијета, већ Божанска воља и 
моћ која покреће срца на љубав и милосрђе, на 
стваралаштво са Богом, и која покреће људске 
умове на здраве и чисте мисли, идеје и радости. 
Зато је Црква као своју приоритетну обавезу 
ставила да младе генерације упозна са основим 
начелима Христовог Јеванђеља. Да кроз веро-
науку, коју ми предајемо, оплеменимо дечје 
душе, које су жедне Христовог пута и Његове  

Истине.Ово је последње време за овакав подвиг 
и покушај да се тако вратимо себи и Богу. Онда 
ће се вратити Бог нама, као и увек у нашој 
прошлости, када без Њега нисмо могли даље 
сами ићи. Радоваће се тада, таквим генера-
цијама; и родитељи-породица, школа, црква и 
држава, као најосновнији елементи хришћан-
ског друштва. За крај, порука премудрог Соло-
мона, генерацијама на које се ово обраћање 
односи: „Учи дете према путу којим ће 
ићи, па неће одступити од њега ни кад 
остари“. 

ПОЗИВАМО СВЕ РОДИТЕЉЕ ДА ДОВЕДУ СВОЈУ 
ДЕЦУ НА ВЕРОНАУКУ. ПРВИ ЧАС ВЕРОНАУКЕ 
ОДРЖАЋЕМО 14. ЈАНУАРА 2017 (Нова Година) у 

18.00 у ЦРКВИ. 

          Са великом радошћу обавештавамо све 
заинтересоване да ћемо у просторијама наше 
црквене општине почети са одржавањем веро-
науке (духовних разговара) за одрасле.  
          Молимо све заинтересоване да ову инфор-
мацију пренесу својим познаницима путем 
друштвених мрежа. Овим пројектом желимо да 
што више младих породица укључимо у 
црквени живот, да упознају основне истине о 
својој вери Православној. 

ОД ЈАНУАРА 2017 ГОДИНЕ, СВАКОГ ДРУГОГ 
ПЕТКА У МЕСЕЦУ  У 18.00 СЛУЖИЋЕМО 
АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ. У 
НАСТАВКУ  ДУХОВНИ РАЗГОВОРИ СА 

ВЕРНИЦИМА. 

Нарочито позивамо млађе породице да се 
одазову позиву своје Цркве. 

 
Наша Црквена општина организује 
заједнички дочек Православне Нове 

2017 године: 
13. јануара 2017 године (петак) од 20.00 

сати у црквеној сали у Tannenweg 14 
Würselen / Aachen. 

Број места је ограничен па вас молимо 
да карте резервишете раније. Уз богату 

домаћу вечеру и музички програм 
дочекајте Православну Нову Годину у 
кругу својих пријатеља. Улазнице са 

вечером и резервисаним местом су 22 € 
и могу се купити у цркви или 

резервисати на тел.: 0172-423 78 93. 
Добро дошли. 

 
Вечера се састоји од;  

домаћа сарма, прасеће печење, салата и хлеб. 



 

 2014 године нашу домовину захватиле су огромне временске непо-
годе, падавине, које су донеле огромне поплаве, клизишта и страдања 
људи који су захваћени били у тим подручјима. Наша Епархија 
Франкфуртска и све Немачке покренула је обимну акцију прикупљања 
сваковрсне помоћи у храни, одећи, обући, хигијенским средствима као и 
новланим средствима.  На подручју целе Немачке егзистира око 29 црк-
вених општина и манастира са преко 40 свештенослужитеља. Његова 
Светост Патријарх Српски Г. Иринеј а потом и Његово Преосвеш-
тенство, наш Епископ Сергије покренули су велику акцију да се помогне 
пострадалима у поплавама. Наша Епархија је прикупила износ од око 
397.000 € и тим новцем финансирала изградњу неколико кућа као и 
реновирање такође неколико кућа у Епархијама: Зворничко-тузланској 
и Тимочкој. Купљена је једна велика кућа у Добоју и у њу су смештене 3 
вишечлане породице (укупно 14 чланова), изграђена је једна нова кућа и 
реновиране још 2 куће у насељима Баре и Пољице. У селу Кожухе код 
Модриче купљено је једно имање са кућом и дато на кориштење 

породици која је изгубила све у поплавама. У истом селу реновирана је једна породична кућа. У Новом насељу Јања 
код Бијељине реновирана је једна кућа. Крајем октобра 2015 године завршене су 4 куће у Тимочкој Епархији, у 
селима Текија и Грабовица код Кладова. Подпуно је реновирана једна кућа у Краљеву. На пролеће 2016 године 
одпочело се са реновирањем неколико породичних кућа у Обреновцу. Наша црквена општина из Ахена 
учествовала је у овим пројектима са прилогом верника. У име Епархије свим овим пројектима а заједно са 
“Човекољубљем” руководио је ваш свештеник о. Драган Јовановић. 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У АХЕНУ  

    
 
 

Петак 
Св.Литургија у 10.оо и причешће 

Петак 
Вечерња служба у 18.00, освећење бадњака. Потом 
пригодно послужење куваном ракијом у сали и 
црквеној порти. 

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

Божићне посланице Његове Светости 

Патријарха Српског Г. Иринеја. 

Св.Литургија у 10.оо    

Св.Литургија у 10.оо и освећење славских Колача 

Св.Литургија у 10.оо    

Св.Литургија у 10.оо    
Св.Литургија у 10. 

Св.Литургија у 10. и освећење славских колача. 

Св. Литургија  у 10.00 сати. 

Св.Литургија у 10,00.  

Вечерња служба у 18.00 сати.  

У наставку програм са рецитацијама деце о Св. Сави. 
После вечерње службе и дечијег програма у поводу 
Св. Саве у наставку организујемо пригодну прославу 
са народним весељем у црквеној сали.  
 

Света Литургија служи се сваке недеље и празника 
са почетком у 10.00 сати. 

 
       
 
         Драга браћо и сестре. Већ дуги низ година 
ми свештеници и Управа наше црквене 
општине, трудили смо се да за све вас 
обезбедимо украшене бадњаке. Те бадњаке 
сваке године делили и свима вама је остављано 
на добру вољу да оставите добровољни прилог 
за бадњак. Те бадњаке сами сечемо у околним 
шумама при том ризикујући да будемо пријав-
љени Ornungsamt-у, или полицији јер је 
то по законима ове земље уништавање природе.   
И ове године смо за све вас припремили и 
украсили бадњаке. По устаљеној пракси свих 
наших Црквених општина; Дизелдорф, Келн, 
Бон, Дортмунд итд. верници остављају свој 
прилог за бадњак у висини од 5 €. Тај ваш 
прилог биће намењен за реновирање цент-
ралног грејања у цркви. Све инсталације за 
грејање као и котловница су подпуно дотрајале 
и оне се морају заме-
нити. Ово ће бити ва-
ша помоћ на чему смо 
вам изузетно захвал-
ни. Хвала на разуме-
вању. 
 
 

     На примопредаји куће у Грабовици код Кладова, Епископ 
Иларион са сарадницима, представницу добротворне 
Фондације СПЦ Човекољубље са извођачима радова и пред-
ставницима града Кладова и протојереј Драган Јовановић. 

Драги парохијани. Позивамо вас да и ви и ваша 
породица будете чланови своје Српске Цркве у 
Ахену. Помозите мисију своје Цркве својим 
редовним месечним прилогом. Ова Црква 
егзистира искључиво од добровољних прилога 
својих верника. Будите и ви један од тих 
приложника. Дајте на својој банци Daueraufrag 
на; Serbish-orthodoxe Kirche 
IBAN: DE03 3907 0024 0166 6759 00 
BIC   :  DEUTDEDB390      


