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ХРИШЋАНСКИ ПОСТ 
Живот сваког православног хришћанина треба да буде подвижнички. Без нашег 
духовног и телесног труда, потпомогнутог Божјом благодаћу, немогуће је 
ослободити се силе греха и сјединити са Господом. Зато пост у православној 
духовности заузима веома важно место и без њега нема напретка ни у једној 
хришћанској врлини. У давној прошлости, појам поста обухватао је потпуно 
уздржавање од било какве хране, да би касније попримио смисао уздржавања од 
једне врсте хране која се назива „мрсном", тј. оном која у себи садржи масноће 
животињског порекла, али, у одређеним периодима и од хране која је спремана 
на биљним масноћама. Тако у чисто посну храну спадају: хлеб, поврће, воће и 
разни други плодови. Посебну врсту поста представља „сухоједење", које 
подразумева употребу само некуване, дакле суве посне хране. 

Божићни пост - Следећи дужи период поста у години је Божићни пост који 
такође траје четрдесет дана, али није тако строг као Велики Пост. Почиње 15/28 
новембра, а завршава 24. децембра/6. јануара. У току целог овога поста не 
једемо месо, бели мрс и јаја. Уље и вино су дозвољени свим данима осим среде и 
петка који се посте „на води". Риба се једе сваке суботе и недеље као и на 
Ваведење Пресвете Богородице, чак и ако празник падне у среду или петак. 
Последња недеља Божићног поста пости се строжије, без употребе рибе, а по 
могућности „на води". На Бадњи дан се не употребљава ни уље ни вино, већ се 
обавезно пости „на води". Веома је важно да православни хришћани који живе у 
земљама у којима се новогодишњи празници славе по новом календару и падају 
у време Божићног поста, не прекидају пост, већ да Нову Годину прослављају 
када она дође по православном календару, поштујући традицију својих предака 
и црквена правила. (Више инфо. на:http://www.spc.rs/sr/hrishtshanski_post_1). 
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  У нашем храму сваке Св. Литургије се молимо за покој душа наших 

парохијана. Са Светима упокој Христе душе служитеља Твојих: 

Блаженопочившег Патријарха Иринеја, Митроплита Амфилохија 

Милофинку Божић, Оливер Рајчић, Илинка Бошковић, Невенке 

Кнежевић, Борке Ћећез, Алина Есаповић, Стојан Купусовића, Божидар 

Караћа, Ђуро Мијатовића, Васо Жужа, Маријо Палачковић, Миријам 

Симиони, Миру Лончарски, Саво Лукића, Милисав Павловића, Славиша 

Видовића, Лепосава П. Даница, Смиља, Свјетлана Војиновић, Зоран 

Станковић, Божо Ђурић, Анђа Мијатовић, Видоја Мијатовић, Миља 

Ковачевић, Зорка Караћ, Марко Караћ. Вечан помен великим 

добротворима наше парохије: Николи и Ани Пекић, Наталији Глен и 

свим упокојеним. Амин! 
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 - Субота 28. Новембар 2020 

 Будући да је наступио Божићни пост у наредно време до Божића суботом 
можете купити свежу храну за понети: рибља чорба, риба семон са прилогом 
поврћа и проје, пите са кронпиром и празилуком, хлебови, уштипци и колачи.   

  Захваљујемо се нашем вредном колу сестара и свима који неуморно помажу 
у нашој парохији. 

 Храну можете купити од 11:00-2:00, наруџбине на број телефона: (727) 688-
4389. 

 Хвала што помажете Цркву Св. Саве, живели на многа и блага љета! 

 5:00 Вечерње Богослужење. 
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У  П А Р ОХ И Ј И  С В Е ТО Г  С А В Е  



 - Субота 28. Новембар 2020 

 Домаће колаче за овиу задњу суботу месеца новембра су 

спремале: Слађана Лукић, Гога Деспотовић, Велинка Готовац.  

 Господе благослови оне који љубе красоту дома твога. Амин!  

 ХВАЛА! 
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ДО Б Р ОТ В О Р И  П А Р ОХ И Ј Е  С В .  С А В Е  



 - Недеља 29. Новембар 2020 

25. Недеља по Духовима- Свети ап. и јеванћелист Матеј 

10:00ч Св. Литургија - (После службе ручак спрема наша преседница 
кола сестра Анђелка Радовановић. Хвала Чеди и Анђелки, драги 
Господ нека благослови и чува вашу породицу). 

 
ЧИТАЊЕ НА СВ. ЛИТУРГИЈИ - АПОСТОЛ:  Ефесцима 4: 1-6, 1 
Коринћанима 4: 9-16 
 

Ђакон:          Пазимо 

Свештеник: Мир свима! 

Читач:           I Духу Твоме! 

Ђакон:          Премудрост 

Читач : ПРОКИМЕН- глас 7 Господ ће дати силу народу Своме; Господ ће 

благословити народ Свој миром. 

Хор: Господ ће дати силу народу Своме; Господ ће благословити народ Свој 

миром. 

Читач: Принесите Господу, синови Божји, принесите му младе овнове. 

Хор: Господ ће дати силу народу Своме; Господ ће благословити народ Свој 

миром. 

Читач: Господ ће дати силу народу Своме; 

Хор: Господ ће благословити народ Свој миром. 

Ђакон: Премудрост 

Читач: Читање посланице Светога апостола Павла Ефесцима 

Ђакон: Пазимо 

Читач: Браћо, Он је мир наш, који и једне и друге састави у једно и разруши 

преграду која је растављала, то јест непријатељство, укинувши тијелом својим 

закон са његовим заповијестима и прописима, да оба сазда у самоме себи у 

једнога новога човјека, стварајући мир; И да помири са Богом и једне и друге у 

једном тијелу крстом, убивши непријатељство на њему. И Он дошавши 

благовијести мир вама који сте далеко и онима који су близу. Јер кроз Њега 

имамо и једни и други приступ ка Оцу у једном Духу. Тако, дакле, нисте више 

странци ни дошљаци, него сте суграђани светих и домаћи Божији, назидани на 

темељу апостола и пророка, гдје је угаони камен сам Исус Христос, на коме сва 

грађевина, складно спојена, расте у храм свети у Господу; У кога се и ви заједно 

уграђујете у обиталиште Божије у Духу. 
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 - Недеља 29. Новембар 2020 

25. Недеља по Духовима- Свети ап. и јеванћелист Матеј 

ЧИТАЊЕ НА СВ. ЛИТУРГИЈИ - ЈЕВАНЂЕЉЕ: ЈЕВАНЂЕЉЕ:    
Лука 10: 25-37, Матеј 9: 9-13 
 
У вријеме 
оно, законик 
неки 
приступи 
Исусу и 
кушајући га 
рече: 
Учитељу, шта 
ми треба 
чинити да 
наслиједим 
живот 
вјечни? А он 
му рече: Шта 
је написано у Закону? Како читаш? А он одговарајући рече: Љуби Господа Бога 
својега свим срцем својим, и свом душом својом, и свом снагом својом, и свим 
умом својим; и ближњега свога као самога себе. А он му рече: Право си 
одговорио; то чини и живјећеш. А он, желећи себе да оправда, рече Исусу: А ко 
је ближњи мој? А Исус одговарајући рече: Човјек неки силажаше из Јерусалима 
у Јерихон, и западе међу разбојнике, и ови га свукоше и ране му зададоше, па 
одоше, а њега полумртва оставише. Случајно пак силажаше оним путем неки 
свештеник и видјевши га, прође. А тако и левит, кад је био на оном мјесту, 
приступивши, погледа га и прође. А Самарјанин неки путујући дође до њега, па 
кад га видје сажали му се; И приступивши зави му ране и зали уљем и вином; и 
посадивши га на своје кљусе, доведе га у гостионицу, и постара се око њега. И 
сутрадан полазећи извади два динара те даде гостионичару, и рече му: Побрини 
се за њега, а што више потрошиш ја ћу ти платити кад се вратим. Шта мислиш, 
дакле, који је од оне тројице био ближњи ономе што бјеше запао међу 
разбојнике? А он рече: Онај који му милост учини. А Исус му рече: Иди, па и ти 
чини тако. 
  
И одлазећи Исус оданде видје човјека гдје сједи на царини, по имену Матеја, и 
рече му: Хајде за мном. И уставши отиде за њим. И кад јеђаше у кући, гле, 
многи цариници и грјешници дођоше и јеђаху са Исусом и са ученицима 
његовим. И видјевши то, фарисеји рекоше ученицима његовим: Зашто са 
цариницима и грјешницима учитељ ваш једе и пије? А Исус чувши рече им: Не 
требају здрави љекара него болесни. Него идите и научите се шта значи: 
Милост хоћу, а не жртвоприношење. Јер нисам дошао да зовем праведнике но 
грјешнике на покајање. 
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Фолклорна група Српски Бисер је прославила Славу Сабор св. архангела 

Михаила-Аранђеловдан 22. новембра 2020 г. Овогодишњи домаћини Славе су 

били Невен и Милијана Ждрало са породицом. Овог лепог сунчаног дана у Сент 

Петерсбургу велики број деце је узео учешће у молитвеном сабрању. После 

службе послужен је славски ручак, а ове године програм није био уприличен 

због упокојења нашег патријарха Иринеја. За наредну гоодину за кумове Славе 

пријавила се дивна породица Билић, тако да после благосиљања славских 

знамења једну четвртину колача Кристина Ждрало је предала Татјани Билић. 

Нека је благословено да славите на многа и блага љета. Амин! 



 

РА ДО В И  Н А  Ц Р К В Е Н О М  И М А ЊУ  
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Велико хвала Милану Тешњаку што је покосио траву прошће недеље. 

 Господе благослови оне који љубе красоту дома твога. Амин!  



Молитве за благословен и успешан почетак и рад црквене школе прочитане 
су у недељу 11. октобра после Св. Литургија. Благословом Преосвећеног 
Владике Иринеја црквена школа је почела са радом мало касније због 
насталих проблема са корона вирусом. Часови ће бити одржавани недељом 
после причешћа деце Светим Даровима. Нека би Господ благословио почетак 
школе у нашој парохији, учитељице, децу и родитеље. 

МОЛЕПСТВИЈЕ У ПОЧЕТКУ ШКОЛСКОГ РАДА  

Господе Боже и Створитељу наш, Ти си нас људе ликом својим почаствовао; Ти си 
научио избране своје да уважавају оне што слушају твоју науку; Ти си мудрост објавио 
деци; Ти си научио Соломона и све који ишту мудрости твоју, отвори срца, умове и уста 

ових слугу 10 твојих, да би усвајали силу закона твога и са успехом схватали корисне 
науке које им се предају, у славу пресветог Имена Твог, на корист и напредовање свете 
Цркве твоје, и познали добру и савршену вољу твоју. Избави их од сваког напада 
непријатељског; сачувај их у православној вери, и у свакој побожности и чистоти у све 
дане живота њиховог, да напредују у знању и у вршењу заповести твојих, да тако 

припремљени прославе пресвето Име Твоје, и буду наследници Царства Твога. Јер си Ти 
Бог силан у милости и благ у моћи, и Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу 
и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин! 

Ц Р К В Е Н А  Ш КОЛ А  

Светосавски Гласник • Новембар 2020 • Страница 10  

530 77th Ave.  N .  St .  Petersburg ,  FL 33702   • www.stsavaf l .org  


