Година/Jahr

23
бр./Nr.

48

СРПСКА
ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗА
ШЛЕЗВИГ ХОЛШТАЈН

ПРАВОСЛАВНА
ХАМБУРГ И
SERBISCH-ORTHODOXE KIRCHENGEMEINDE FÜR HAMBURG UND
SCHLESWIG – HOLSTEIN e.V
SCHELINGSTR: 7 – 9 ; D- 22089 HAMBURG – Facebook – Црквена Општина ХАМБУРГ/Serb.orth.Kirchengemeinde Hamburg

Парохијско писмо

БОЖИЋ 2021

Pfarrbrief

„ и кад узједеш и наситиш се, и добре куће начиниш и у њима станеш живети, и кад се говеда
твоја и овце твоје наплоде, и кад ти се наможи сребро и злато, и шта год имаш кад ти се
намножи, немој да се понесе срце твоје и заборавиш Господа Бога свог, који те је извео из земље
мисирске, из куће ропске;
(5 Мој 8,12-14)
Драга браћо сестре, драги парохијани,
Ближи се крају и ова по много чему турбулентна година. Свакодневно смо оптерећени насловима,
вестима и најавама из медија и мало ко је остао поштеђен мерама и рестрикцијама током претходних
месеци. Као хришћани који знају да ништа не бива без промисли и допуштења Божијег, дужни смо и из
овог искуства извући поуку. Једна од поука је сигурно и та, да смо пребрзо живели и да нам је овај период
добро дошао да се мало пресаберемо и увидимо да нисмо апсолутни владари и планери будућности, те
да од данас до сутра многи наши планови могу пасти у воду. Добили смо неочекивану могућност да
проведемо више времена са породицом, уместо да се на ходницима наших станова мимоилазимо. Горе
наведни стихови из Светог Писма Старога Завета треба да нас опомену, да наше обраћање Господу корз
речи, мисли и дела не може бити само мољење и тражење, већ управо оно како и сама Света Литургија
почиње речима „Благословено Царство, Оца и Сина и Светога Духа...“, т.ј. речима благодарења.
Благодарење показујемо тако, што поред изговорених речи и делима покажемо да смо деца Божија и
испунимо Спаситељеве речи: „Јер огладњех, и дадосте ми да једем; ожедњех, и напојисте ме; странац
бијах, и примисте ме; Наг бијах, и одјенусте ме; болестан бијах, и посетисте ме; у тамници бијах , и
дођосте ми. Тада ће му одговорити праведници: Господе, када те видјесмо гладна, и нахранисмо? Или
жедна, и напојисмо? Кад те видјесмо странца, и примисмо? Или нага и одјенусмо? Кад ли те видјесмо
болесна или у тамници, и дођосмо ти? И одговарајући Цар рећиће им: Заиста вам кажем, кад учинисте
једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте.“ (Мт 25, 35-40) У ове припремне недеље поста, пред
празник рођења Господа нашега Исуса Христа, позвани смо више него иначе да делима човекољубља,
милосрђа и саосећања „осолимо“ ову обљутављену земљу и достојно дочекамо Спаситеља као они који
су „светлост свету, јер се не може град сакрити када на гори стоји“ (види Мт 5,14). С обзиром на
турбулентну годину и још увек неизвесну следећу годину, молимо вас да вашим прилогом помогнете
несметано функционисање и на радост свих нас напредовање наше Црквене општине у Хамбургу.
У име Црквене општине Хамбуршке, свештенства, црквеног одбора и верног народа благодаримо свима
на несебичној помоћи нашој Цркви, призивамо благослов Божији на све вас и желимо вам срећне и
благословене наступајуће празнике.
Ваше прилоге за наставак радова на украшавању нашег храма и неометано функционисање Црквене
општине можете уплатити на доле наведене банковне рачуне или у канцеларији Црквене општине.
Најбољи и најлакши начин да помажете Цркви материјално је путем месечног „Dauerauftraga“.
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈАНУАР
03.01.
недеља

Недеља Св. Отаца, Оци
Св. Литургије у 9.00 и у 11.00. часова

06.01.
среда

Бадњи дан -Св. Литургија у 10.00 часова

07.01.
четвртак

Рођење Господа нашега Исуса Христа БОЖИЋ
Св. Литургија у 10:00 часова

08.01.
петак

Сабор Пресвете Богородице -Св. Литургија у 10.00 часова

09.01.
субота

Св. Првомученик и Архиђакон Стефан -Св. Литургија у 10.00 часова

10.01.
недеља

Недеља Богоотаца - Св. Литургија у 9.00 и у 11.00 часова

14.01.
четвртак

Обрезање Господа Исуса Христа; Св. Василије Велики (Нова Година)
Св. Литургија у 10.00 часова

17.01
недеља

Недеља пред Богојављење
Св. Литургије у 9.00 и у 11.00 часова

18.01.
понедељак

Претпразништво Богојављења Крстовдан
Св. Литургија у 10.00 часова

19.01.
уторак

Богојављење
Св. Литургија и водосвећење у 10:00 часова

20.01.
среда

Сабор Св. Јована Крститеља- Јовањдан
Св. Литургија у 10. часова

24.01.
недеља

Недеља по Богојављењу
Св. Литургије у 9.00 и у 11.00 часова

27.01
среда

Свети Сава, Први Архиепископ Српски - Савиндан
Св. Литургија у 10.00 часова

31.01.
недеља

Недеља 34. по Духовима
Св. Литургије у 9.00 и у 11.00 часова

Вечерње у 16.00 часова
(Храм је
Јутрење у 18.00 часова
Прва Божићна Лиругија у 24.00

отворен цео дан)

Напомене:
Све док трају епидемиолошке мере служићемо недељом две Св. Литургије са почетком у
9.00 и у 11.00 часова.
Сваке суботе и уочи сваке Св. Литургије служимо вечерње 18.00 часова.
Храм и канцеларија су свакодневно отворени од 10.00 – 14.00 часова.
Освећене бадњачиће можете купити од недеље 3. јануара до Божића 7. Јануара.
Тих дана храм ће бити отворен од 10.00 – 18.00 часова.
Божићно-новогодишња прослава неће бити организована због епидемиолошке
ситуације!!!
За све актуелне информације и евентуалне промене посетите нашу интернет и Facebook
страницу: www.crkva-hamburg.de
Facebook: Црквена Општина ХАМБУРГ/Serb. Orth. Kirchengemeinde Hamburg (профил је
отворен и за оне који немају налог на фејсбуку).
Умољавамо све наше парохијане из Кила да информацију о евентуалној служби могу
наћи на наведеним интернет и фејсбук страницама. Поред писања молбе за
изнајмљивање цркве св. Јакоба нисмо добили потврдни одговор о кориштењу исте.

