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РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ- АВГУСТ- СЕПТ. и ОКТОБ._2021. 

 
Јул_2021. 
 

пет. 02.07. Акатист у 18ч   

суб. 03.07. св.Литург. у 09ч   
суб. 03.07. вечерње у 18ч   

нед. 04.07. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч   
уто. 06.07. вечерње у 18ч   

сре. 07.07. св.Литург. у 09ч   Ивандан  
пет. 09.07. Акатист у 18ч   
суб. 10.07. св.Литург. у 09ч 
суб. 10.07. вечерње у 18ч    
нед. 11.07. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч   
пон. 12.07. св.Литург. у 09ч Петровдан   
пет. 16.07.  Акатист у 18ч 
суб. 17.07. вечерње у 18ч  
нед. 18.07. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч   
пет. 23.07.  Акатист у 18ч  
суб. 24.07. вечерње у 18ч  
нед. 25.07. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч   
пет. 30.07. св.Литург. у 09ч   Огњ. Марија  
пет. 30.07.  Акатист у 18ч 
суб. 31.07. вечерње у 18ч 
 

Август_2021. 
 

нед. 01.08. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч 
нед. 01.08. вечерње у 18ч  
пон. 02.08. св.Литург. у 09ч Илиндан 
пет. 06.08. Акатист у 18ч  
суб. 07.08. вечерње у 18ч  
нед. 08.08. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч  
пон. 09.08. св.Литург. у 09ч  св. Пателејмон 
пет. 13.08. Акатист у 18ч 
суб. 14.08. вечерње у 18ч    
нед. 15.08. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч 
сре. 18.08. вечерње у 18ч   
чет. 19.08. св.Литург у 09 ч  Преображење 
пет. 20.08. Акатист у 18ч 
суб. 21.08. св.Литург у 09ч   
суб. 21.08. вечерње у 18ч    
нед. 22.08. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч 
пет. 27.08. вечерње у 18ч   
суб. 28.08. св.Литург у 09ч В. Госпојина 
суб. 28.08. вечерње у 18ч   
нед. 29.08. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч 
 

 
Септембар_2021. 

пет. 03.09. Акатист у 18ч 
суб. 04.09. вечерње у 18ч 

нед. 05.09. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч   
пет. 10.09. вечерње у 18ч 
суб. 11.09. св.Литург. у 09ч Усековање 
суб. 11.09. вечерње у 18ч   
нед. 12.09. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч   
пет. 17.09. Акатист у 18ч 
суб. 18.09. вечерње у 18ч   
нед. 19.09. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч   
пон. 20.09. вечерње у 18ч   
уто. 21.09. св.Литург. у 09ч Мал.Госпојина 
пет. 24.09. Акатист у 18ч 
суб. 25.09. вечерње у 18ч   
нед. 26.09. св.Литург. у 08:00  &  09:30 ч 
нед. 26.09. вечерње у 18ч    
пон. 27.09. св.Литург. у 09ч Крстовдан 
  
Октобар_2021. 
 

пет. 01.10. Акатист у 18ч 
суб. 02.10. св.Литург у 09ч Цркв.Слава 
суб. 02.10. вечерње у 18ч 
нед. 03.10. св.Литург у 08:00  &  09:30 ч 
пет. 08.10. Акатист у 18ч  
суб. 09.10. вечерње у 18ч Задушнице 
нед. 10.10. св.Литург у 08:00  &  09:30   
пет. 15.10. Акатист у 18ч 
суб. 16.10. вечерње у 18ч   
нед. 17.10. св.Литург у 08:00  &  09:30 
пет. 22.10. Акатист у 18ч  
суб. 23.10. вечерње у 18ч 
нед. 24.10. св.Литург. у 08:00  &  09:30 
уто. 26.10. вечерње у 18ч   
сре. 27.10. св.Литург у 09 ч  св. Петка 
пет. 29.10. Акатист у 18ч  
суб. 30.10. вечерње у 18ч 
нед. 31.10. св.Литург. у 08:00  &  09:30 
 

ШПАЈЕР: 
 
суб. 09.10. св.Литург у 09ч Задушнице 
 



 
 
 
 

 
 

ПРИМИ СВАКИ ПОСАО КАО ИЗ РУКЕ БОЖИЈЕ 
 

(свети Теофан Затворник) 
  

Питаш: „Како при раду могу да имам Бога у свести“? 

Можеш, уколико сваки посао обављаш мислећи да ти је од Бога поверен. Међутим, нећеш ништа постићи 
ако на Бога мислиш, а занемарујеш своје дневне дужности. 

Како одржати унутрашњу сабраност при великој дневној запослености?  

Ради свој посао пажљиво и марљиво, постојано и без журбе, као Божије дело, и твоје ће мисли бити у 
Њему. Обављај све велике и мале задатке пред Божијим лицем, примај сваког ко те сретне као од Бога 
посланог, и при свему се питај о вољи Божијој. 

Да би постигао тај циљ, најбоље је да човек верно стоји на свом месту и да испуни све оно што само 
место захтева. Кроз верно, послушно делање човек се поставља у корене хришћанског живота. Напредовање 
у делатном животу води ка степену сагледавања. Све је то унутрашње узрастање које захтева своје време. У 
духовном животу је исто као и код сваког занимања, и у свакој уметности. Ништа не може да се прескочи, и 
ништа да дода што не одговара унутрашњем сазревању. 

Увек се управљај по својој савести са свом ревношћу и пажњом. Ипак, избегавај многобрижност која срцу 
не дозвољава да нађе мир. Многобрижљивост је болест палог човека, који покушава да сам уобличи своју 
судбину, па стога јури на све стране. То расејава мисли и не дозвољава им да се саберу, чак ни на сам 
предмет бриге. Прогнај те бриге, ради ревносно свој посао. Посвети Богу сав свој труд и предај све у Његове 
руке. 

„Не бацај се неумерено на посао, будући да је добро и корисно само оно што се чини са мером и по реду 
(преподобни Јефрем Сирин). Неумерен рад  замагљује памет и охлађује срце. Учи се да све обављаш тако да 
се загреје твоје срце. Држи се тако код читања, код молитве, у послу, а такође и у општењу са људима. Нека ти 
образац буде Христово држање, и труди се да увек чиниш само добро. Тако ћеш на своме путу стицати све 
савршеније сопствено животно искуство, док најзад не постанеш обиталиште Божије. 

Имајући многе обавезе које ти сметају да према жељи одвојиш време за молитву, не дај се збунити. 
Дужност која се по савести обавља, човека припрема на ревносну молитву, чиме се количина надокнађује 
каквоћом. Ништа не унапређује молитву толико колико добра савест са богоугодним делањем по Божијој 
вољи. 

Не само мољење као такво, него и свако обраћање срца и ума Богу – при свему што се чини, такође 
сачињава молитву. То води у непрестано богомислије. Посвети Богу све животне кораке и управљај их према 
Његовим заповестима. Можеш да користиш сваку прилику све чинећи по Божијем захтеву, и све Њему 
посвећујући. Тако ће цео твој живот бити посвећен Богу. 

И то је све. То је тако једноставно (свети Теофан Затворник) 

 

 

 

 

ТРЕБА  ЗНАТИ:  распоред  је писан на основу тренутних ситуација (првенствено се односи на прописе у 
вези пандемије). Значи – у случају некавих промена правила понашања и ако се другачије нареди, 
дужни смо и ми да то испоштујемо – и као грађани и као верници. 

Према томе – или назовите телефоном и проверите  има ли и у које време богослужење. 

 (0176 390 90 111) или  на: www.spc-mannheim.de  


