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РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУЛ- АВГУСТ- СЕПТ. и ОКТОБ._2022. 

 
Јул_2022. 
 

пет. 01.07. Акатист у 18ч   

суб. 02.07. вечерње у 18ч   

нед. 03.07. св.Литург. у 09ч     
сре. 06.07. вечерње у 18ч   

чет. 07.07. св.Литург. у 09ч   Ивандан  
пет. 08.07. Акатист у 18ч   
суб. 09.07. св.Литург. у 09ч 
суб. 09.07. вечерње у 18ч    
нед. 10.07. св.Литург. у 09ч 
пон. 11.07. вечерње у 18ч   
уто. 12.07. св.Литург. у 09ч Петровдан   
нед. 17.07. св.Литург. у 09ч   
пет. 22.07.  Акатист у 18ч  
суб. 23.07. вечерње у 18ч  

нед. 24.07. св.Литург. у 09ч  
пет. 29.07.  Акатист у 18ч 
суб. 30.07. св.Литург. у 09ч   Огњ. Марија  
суб. 30.07. вечерње у 18ч  
нед. 31.07. св.Литург. у 09ч  
 

Август_2022. 
 

пон. 01.08. вечерње у 18ч  

уто. 02.08. св.Литург. у 09ч Илиндан 
пет. 05.08. Акатист у 18ч  
суб. 06.08. вечерње у 18ч  
нед. 07.08. св.Литург у 09ч  
уто. 09.08. св.Литург. у 09ч  св. Пателејмон 
пет. 12.08. Акатист у 18ч 
суб. 13.08. вечерње у 18ч    
нед. 14.08. св.Литург у 09ч 
чет. 18.08. вечерње у 18ч   

пет. 19.08. св.Литург у 09 ч  Преображење 
пет. 19.08. Акатист у 18ч 
суб. 20.08. св.Литург у 09ч   
суб. 20.08. вечерње у 18ч    
нед. 21.08. св.Литург у 09ч 
пет. 26.08. Акатист у 18ч   
суб. 27.08. св.Литург у 09ч  
суб. 27.08. вечерње у 18ч   
нед. 28.08. св.Литург у 09ч В. Госпојина 
 

Септембар_2022. 

пет. 02.09. Акатист у 18ч 
суб. 03.09. вечерње у 18ч 

нед. 04.09. св.Литург у 09ч   
пет. 09.09. Акатист у 18ч 
суб. 10.09. вечерње у 18ч   
нед. 11.09. св.Литург у 09ч  Усековање 
пет. 16.09. Акатист у 18ч 
суб. 17.09. вечерње у 18ч   
нед. 18.09. св.Литург. у 09ч   
уто. 20.09. вечерње у 18ч   
сре. 21.09. св.Литург. у 09ч Мал.Госпојина 
пет. 23.09. Акатист у 18ч 
суб. 24.09. вечерње у 18ч   
нед. 25.09. св.Литург. у 09ч 
пон. 26.09. вечерње у 18ч    

уто. 27.09. св.Литург. у 09ч Крстовдан 

пет. 30.09. Акатист у 18ч 
  
Октобар_2022. 
 

суб. 01.10. вечерње у 18ч 
нед. 02.10. св.Литург у 09ч 
пет. 07.10. св.Литург у 09ч 
пет. 07.10. Акатист у 18ч  
суб. 08.10. вечерње у 18ч Задушнице 
нед. 09.10. св.Литург у 09ч Црквена слава 
сре. 12.10. св.Литург у 09ч Михољдан 
пет. 14.10. св.Литург у 09ч Покров 
пет. 14.10. Акатист у 18ч 
суб. 15.10. вечерње у 18ч   
нед. 16.10. св.Литург у 09ч 
сре. 19.10. св.Литург у 09ч св.Ап. Тома 
пет. 21.10. Акатист у 18ч  
суб. 22.10. вечерње у 18ч 
нед. 23.10. св.Литург. у 09ч 
сре. 26.10. вечерње у 18ч   
чет. 27.10. св.Литург у 09 ч  св. Петка 
пет. 28.10. Акатист у 18ч  

суб. 29.10. вечерње у 18ч 
нед. 30.10. св.Литург. у 09ч 
нед. 30.10. вечерње у 18ч 
пон. 31.10. св.Литург у 09ч св.Ап. Лука 
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ШПАЈЕР: 
суб. 02.07. св.Литург. у 09ч исповест и причест  
суб. 08.10. св.Литург у 09ч Задушнице 
 

УЗ  РАСПОРЕД 

Као што можете приметити недељна и празнична богослужења почињу у 09 сати, а 

вечерња и Акатист у 18 сати и овако ће остати све док не будемо морали мењати. О 

томе ћемо вас посебно информисати. Надамо се да неће бити потребе за мењање 

било чега, али ако се мора – онда да се разумемо да то нису ничији хирови и 

иживљавање него наређења са више инстанце. 

За сада се можемо слободно окупљати без дистанци и маски, али ако неко и даље 

носи маску не треба особу доводити до нелагодности и залазити са њом у дебату дал 

треба или не треба ности маску – то је право дотичне особе и дужни смо испоштовати 

и уважавати свачије мишљење. 

ЦРКВЕНА и ПАРОХИЈСКА СЛАВА: 

СВЕТИ КРАЉ СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ – ПРЕПОДОБНИ СИМОН МОНАХ 

Ове године имамо у плану да прославимо храмовну и парохијску славу као што смо је 

прослављали у нормалним условима – са народом. 

Слава је у петак 07.10., и служићемо св. Литургију у 09 сати, пресећи славски колач са 

оним народом који има могућност да у радни дан присуствује богослужењу, а у 

недељу 09.10. после св. Литургије освештаћемо славске дарове, а потом заједнички 

ручак у црквеним просторијама. 

КРСНА СЛАВА: 

Многи су понели са собом да славска обележја доносе на освештање у цркву на сам 

дан славе, што није неправилно. Али често се дешава да је слава радним  даном  и да 

не можете добити тај дан слободан, зато можете то све обавити уочи славе (пре или 

после вечењег богослужења). 

ГОДИШЊИ ОДМОРИ И ЂАЧКЕ ФЕРИЈЕ 

Време је годишњих одмора и ђачких ферија, па свима вама , с Божјим благословом и 

молитвама св. Краља Стефа Првовенчаног, желимо да заслужени одмор проведете 

лепо, да се одморите и да се тако одморни и задовољни вратите на своје обавезе. 

Ваш свештеник, прота Марко Јовановић 
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RASPORED  BOGOSLUŽENjA ZA JUL- AVGUST- SEPT. i OKTOB._2022. 

 
Jul_2022. 
 

pet. 01.07. Akatist u 18č   

sub. 02.07. večernje u 18č   

ned. 03.07. sv.Liturg. u 09č     
sre. 06.07. večernje u 18č   

čet. 07.07. sv.Liturg. u 09č   Ivandan  
pet. 08.07. Akatist u 18č   
sub. 09.07. sv.Liturg. u 09č 
sub. 09.07. večernje u 18č    
ned. 10.07. sv.Liturg. u 09č 
pon. 11.07. večernje u 18č   
uto. 12.07. sv.Liturg. u 09č Petrovdan   
ned. 17.07. sv.Liturg. u 09č   
pet. 22.07.  Akatist u 18č  
sub. 23.07. večernje u 18č  

ned. 24.07. sv.Liturg. u 09č  
pet. 29.07.  Akatist u 18č 
sub. 30.07. sv.Liturg. u 09č   Ognj. Marija  
sub. 30.07. večernje u 18č  
ned. 31.07. sv.Liturg. u 09č  
 

Avgust_2022. 
 

pon. 01.08. večernje u 18č  

uto. 02.08. sv.Liturg. u 09č Ilindan 
pet. 05.08. Akatist u 18č  
sub. 06.08. večernje u 18č  
ned. 07.08. sv.Liturg u 09č  
uto. 09.08. sv.Liturg. u 09č  sv. Patelejmon 
pet. 12.08. Akatist u 18č 
sub. 13.08. večernje u 18č    
ned. 14.08. sv.Liturg u 09č 
čet. 18.08. večernje u 18č   

pet. 19.08. sv.Liturg u 09 č  Preobraženje 
pet. 19.08. Akatist u 18č 
sub. 20.08. sv.Liturg u 09č   
sub. 20.08. večernje u 18č    
ned. 21.08. sv.Liturg u 09č 
pet. 26.08. Akatist u 18č   
sub. 27.08. sv.Liturg u 09č  
sub. 27.08. večernje u 18č   
ned. 28.08. sv.Liturg u 09č V. Gospojina 
 

Septembar_2022. 

pet. 02.09. Akatist u 18č 
sub. 03.09. večernje u 18č 

ned. 04.09. sv.Liturg u 09č   
pet. 09.09. Akatist u 18č 
sub. 10.09. večernje u 18č   
ned. 11.09. sv.Liturg u 09č  Usekovanje 
pet. 16.09. Akatist u 18č 
sub. 17.09. večernje u 18č   
ned. 18.09. sv.Liturg. u 09č   
uto. 20.09. večernje u 18č   
sre. 21.09. sv.Liturg. u 09č Mal.Gospojina 
pet. 23.09. Akatist u 18č 
sub. 24.09. večernje u 18č   
ned. 25.09. sv.Liturg. u 09č 
pon. 26.09. večernje u 18č    

uto. 27.09. sv.Liturg. u 09č Krstovdan 

pet. 30.09. Akatist u 18č 
  
Oktobar_2022. 
 

sub. 01.10. večernje u 18č 
ned. 02.10. sv.Liturg u 09č 
pet. 07.10. sv.Liturg u 09č 
pet. 07.10. Akatist u 18č  
sub. 08.10. večernje u 18č Zadušnice 
ned. 09.10. sv.Liturg u 09č Crkvena slava 
sre. 12.10. sv.Liturg u 09č Miholjdan 
pet. 14.10. sv.Liturg u 09č Pokrov 
pet. 14.10. Akatist u 18č 
sub. 15.10. večernje u 18č   
ned. 16.10. sv.Liturg u 09č 
sre. 19.10. sv.Liturg u 09č sv.Ap. Toma 
pet. 21.10. Akatist u 18č  
sub. 22.10. večernje u 18č 
ned. 23.10. sv.Liturg. u 09č 
sre. 26.10. večernje u 18č   
čet. 27.10. sv.Liturg u 09 č  sv. Petka 
pet. 28.10. Akatist u 18č  

sub. 29.10. večernje u 18č 
ned. 30.10. sv.Liturg. u 09č 
ned. 30.10. večernje u 18č 
pon. 31.10. sv.Liturg u 09č sv.Ap. Luka 
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ŠPAJER: 
sub. 02.07. sv.Liturg. u 09č ispovest i pričest  
sub. 08.10. sv.Liturg u 09č Zadušnice 
 

UZ  RASPORED 

Kao što možete primetiti nedeljna i praznična bogosluženja počinju u 09 sati, a večernja i 

Akatist u 18 sati i ovako će ostati sve dok ne budemo morali menjati. O tome ćemo vas 

posebno informisati. Nadamo se da neće biti potrebe za menjanje bilo čega, ali ako se mora 

– onda da se razumemo da to nisu ničiji hirovi i iživljavanje nego naređenja sa više instance. 

Za sada se možemo slobodno okupljati bez distanci i maski, ali ako neko i dalje nosi masku 

ne treba osobu dovoditi do nelagodnosti i zalaziti sa njom u debatu dal treba ili ne treba 

nosti masku – to je pravo dotične osobe i dužni smo ispoštovati i uvažavati svačije mišljenje. 

CRKVENA i PAROHIJSKA SLAVA: 

SVETI KRALj STEFAN PRVOVENČANI – PREPODOBNI SIMON MONAH 

Ove godine imamo u planu da proslavimo hramovnu i parohijsku slavu kao što smo je 

proslavljali u normalnim uslovima – sa narodom. 

Slava je u petak 07.10., i služićemo sv. Liturgiju u 09 sati, preseći slavski kolač sa onim 

narodom koji ima mogućnost da u radni dan prisustvuje bogosluženju, a u nedelju 09.10. 

posle sv. Liturgije osveštaćemo slavske darove, a potom zajednički ručak u crkvenim 

prostorijama. 

KRSNA SLAVA: 

Mnogi su poneli sa sobom da slavska obeležja donose na osveštanje u crkvu na sam dan 

slave, što nije nepravilno. Ali često se dešava da je slava radnim  danom  i da ne možete 

dobiti taj dan slobodan, zato možete to sve obaviti uoči slave (pre ili posle večenjeg 

bogosluženja). 

GODIŠNjI ODMORI I ĐAČKE FERIJE 

Vreme je godišnjih odmora i đačkih ferija, pa svima vama , s Božjim blagoslovom i 

molitvama sv. Kralja Stefa Prvovenčanog, želimo da zasluženi odmor provedete lepo, da se 

odmorite i da se tako odmorni i zadovoljni vratite na svoje obaveze. 

Vaš sveštenik, prota Marko Jovanović 

 

 


