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РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА за НОВЕМБАР и  ДЕЦЕМБАР  2022.

Новембар_2022. _МА
пет. 04.11. АКАТИСТ у 18ч
суб. 05.11. вечерње у 18ч ЗАДУШНИЦЕ
нед. 06.11. св.Литург. у 09:00ч
пон. 07.11. вечерње у 18ч
уто. 08.11. св.Литург. у 09ч МИТРОВДАН
пет. 11.11. АКАТИСТ у 18ч
суб. 12.11. вечерње у 18ч
нед. 13.11. св.Литург. у 09:00ч 
пон. 14.11. св.Литург. у 09:00ч св.ВРАЧИ
уто. 15.11. вечерње у 18ч
сре. 16.11. св.Литург. у 09ч ЂУРЂИЦ
пет. 18.11. АКАТИСТ у 18ч
суб. 19.11. вечерње у 18ч
нед. 20.11. св.Литург. у 09ч 
нед. 20.11. вечерње у 18ч
пон. 21.11. св.Литург. у 09ч      АРАНЂЕЛОВДАН
пет. 25.11. АКАТИСТ у 18ч
суб. 26.11. вечерње у 18ч
нед. 27.11. св.Литург. у 09:00ч    (Божићне покладе)

Децембар_2022_МА
пет. 02.12. АКАТИСТ у 18ч
суб. 03.12. св.Литург. у 09ч 
суб. 03.12. вечерње у 18ч
нед. 04.12. св.Литург. у 09:00ч ВАВЕДЕЊЕ
пет. 09.12. св.Литург. у 09ч св.Алимпије Столп.
пет. 09.12. АКАТИСТ у 18ч
суб. 10.12. св.Литург. у 09ч
суб. 10.12. вечерње у 18ч
нед. 11.11. св.Литург. у 09:00 ч
пет. 16.12. АКАТИСТ у 18ч
суб. 17.12. вечерње у 18ч
нед. 18.12. св.Литург. у 09:00 ч   ДЕТИЊЦИ
нед. 18.12. вечерње у 18ч
пон. 19.12. св.Литург. у 09:00 ч  Никољдан
пет. 23.12. АКАТИСТ у 18ч
суб. 24.12. св.Литург. у 09ч
суб. 24.12. вечерње у 18ч
нед. 25.12. св.Литург. у 09:00 ч  МАТЕРИЦЕ
пет. 30.12. АКАТИСТ у 18ч
суб. 31.01. св.Литург. у 09ч

St. Bernhard Kirche –Speyer
(67346 Speyer – Hirschgrabenstr.3)

Новембар_2022

суб. 05.11. св.Литург. у 09ч ЗАДУШНИЦЕ

Децембар_2022

суб. 17.12. св.Литург. у 09ч исповест/прич.

КРСНЕ СЛАВЕ

Славска обележја: КОЛАЧ (КРСНИ ХЉЕБ), 
ЖИТО и ВИНО, ради ваших радних обавеза 
можете донети у цркву на освећење и уочи славе.

СВЕТА ПРИЧЕСТ
Поред сваке недеље и празника када служимо 

св. Литургију, пружамо вам могућност да се 
причестите у току поста и суботом.

МАЛИ (џепни) КАЛЕНДАРИ
У следећем писму шаљемо вам мале (џепне) 
календаре, тачније крајем децембра о.г.
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суб. 31.12. вечерње у 18ч

СЛЕПАЦ

Једног поподнева сам уз ивицу пута видео неког момка са подигнутом руком како 
држи таблу на којој је писало „такси". Схватио сам да је слеп. Стао сам, и затражио је да 
га одвезем до старе туристичке организације Халкидикија, јер је требало да путује у своје 
село. На улици је било доста гужве, и то нам је пружило прилику да се мало упознамо и 
да поразговарамо. Схватио сам да је дечко имао бриге духовне природе. Тако ми је у 
путу рекао:

- Господине Танасије, ја сам имао вид и изгубио сам га - једно је да се неко роди слеп и 
да замишља сунце, а друго да га неко види и да га изгуби. Сада је још теже. Међутим, 
док сам могао да видим, ноге су ме водиле у грех, свакакав грех - и кад бих га нашао, 
предавао бих му се у потпуности. Толико ми се допадао грех! У друштву, када бисмо 
седели заједно и када бих чуо да причају о покајању, исповести и Светом Причешћу, 
исмевао сам их, иронично се подругујући и гласно се смејући свему томе, како бих 
прикрио сваки духовни миомирис, јер се све то заправо односило на мене. Осим лажи и 
крађа, састајао сам се са комшиницом која је била удата. Шта сам онда имао ја са 
покајањима, са поповима и са црквама!

Међутим, шта онда учини добри Бог? 
Изгледа да је унутар моје душе могла да постоји нека добра намера, неки добар 

потенцијал, и допустио је то искушење да изгубим вид, да се отворе очи моје душе, и 
захваљујем му се од срца, а знаш ли зашто, господине Танасије?

- Зашто, момче?
- Зато што сада имам свог духовника, сада се исповедам, сада се причешћујем Телом и 

Крвљу Христовом.
„Ох, Богородице моја", помислио сам, „шта ми рече слепац данас! Мој Боже,хвала Ти, 

зато што си мени послао овог слепца данас. Овде ти упадне трунчица у око, и све док је 
не извадиш патиш што те иритира, а он је потпуно изгубио вид, али благодари и слави 
Бога од срца!"

Али Бог, браћо моја, као што знате и ви, не види руку, ногу, око, Он душу жели да 
спасе, и много пута допушта као наук неко искушење, неку болест, како бисмо довели у 
ред и нашу душу која је непроцењива и вечна. 

Када бисте само знали колико сам имао користи од тог сусрета! 
Међутим, тешко нама који гледамо а слепи смо, тешко нама у дан Суда!


