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ПАРОХИЈСКО ПИСМО
НОВЕМБАР 2022.

Драга браћо и сестре, драга дјецо духовна наше Парохије,
Кроз мјесец новембар у којем неколико значајних празника празнујемо, овај мјесец
завршавамо почетком Божићњега поста. Сва творевина Божија око нас показује нам
видно ваздушне и природне промјене, обогаћеним златно-наранџастим бојама лишћа са
дрвећа. Сваке године у временском добу јесењу, када опадају листови са гране, Бог нам
даје јасну и видну слику завршавања плодова, мирисних цвијетова и припрему за крај
године. Стога браћо и сестре, благодаримо Богу на свему што нам је дао и даје. Из Његове
превелике љубави човјек дише свом љепотом овога свијета. Кроз Свету литургију чујемо
благодарни стих који гласи: „Твоје од Твојих, Теби приносећи, због свега и за све!“
Кроз само сједињење са Богом, Бог нам открива да нам је из своје превелике љубави дао, а
ми узвраћамо творевину Богу приносећи му уз благодарност.
Заиста си Ти Господе својом Премудрошћу створио, Теби приличи свака слава, част и
поклоњење, Амин!

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НОВЕМБАР 2022.
КАСЕЛ:
Канцеларија и Храм су отворени од уторка до четвртка од 10:00 до 13:00
часова, недјељом од 09:00 до 13:00 часова
▪Субота,

05.11 МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ – Саборни Парастос у 09 часова

▪Недјеља,
▪Уторак,

06.11 Света литургија у 10 часова

08.11 Свети Великомученик Димитрије – МИТРОВДАН
Света литургија у 10 часова
▪Недјеља,

▪Понедељак,

14.11 Свети Козма и Дамјан - Света литургија у 10 часова

▪Сриједа,

16.11 ЂУРЂИЦ - Света литургија у 10 часова

▪Недјеља,
▪Понедељак,

13.11 Света литургија у 10 часова

20.11 Света литургија у 10 часова

21.11 Сабор Св. Архангела Михаила – АРАНЂЕЛОВДАН

Света литургија и освећење славских знамења у 10 часова
▪Недјеља,

27.11 БОЖИЋНЕ ПОКЛАДЕ

Света литургија у 10 часова.
Након Свете литургије саборовање у црквеној сали уз разне специјалитете наших
домаћица

ЛИПШТАТ:
▪Субота,
▪Субота,

05.11 МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ – Парастос у 18 часова
26.11 ХРАМОВНА СЛАВА – Вечерња служба у 18 часова

Народно весеље 19 часова у Bürgertreff Dedinghausen, Höchte 2, 59558 Lippstadt

ПАДЕРБОРН:
▪Субота, 05.11 МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ – Парастос у 15 часова

ФУЛДА:
▪Субота, 19.11 Света литургија у 09:30 часова
ГЕТИНГЕН:
▪Субота, 05.11 МИТРОВСКЕ ЗАДУШНИЦЕ – Парастос у 15 часова

ЕРФУРТ:
Петак, 25.11 Вечерње богослужење у 18 часова.
Упознавање Парохијана послије службе у Црквеној сали.
Адреса храма: St. Georg, Rubensstr. 49, 99099 Erfurt

ПАРОХИЈАЛ-ЧЛАНАРИНА
Црква као заједница вјерних, спојених вјером у једнога Бога, своје битисање црпи из
неизмјерне љубави Божије, из неисцрпног извора Господа нашег Исуса Христа. Сви
вјерници, припадници Православне Цркве, путем Светих тајни и разних црквеносвештених обреда и молитвословља, добијају благодат Божију неопходну за духовни
живот. Међутим, поред овога духовног живота Цркве постоји и Њен материјални живот,
који овдје у дијаспори искључиво зависи од прилога њених вјерника.

Будући, да у нашој Црквеној општини Касел (Касел, Липштат, Падерборн, Гетинген,
Ерфурт, Фулда, Нортхајм) постоји неколико стотина припадника Српске Православне
Цркве, број оних који помажу своју цркву је веома мали, тако да терет њеног издржавања
пада само на неколицину вјерника. Зато молимо све људе са територије наше црквене
општине, припаднике Српске Православне Цркве, да са осталим приложницима подјеле
овај терет, и путем уплате парохијала помогну опстанак наше парохије. Наша Црква у
Каселу је пред реновирањем, украшавањем и уљепшавањем, а за све поменуто су нам
потребна средства како би једнога дана имали прави православни храм са куполом и
звоником и другим архитектонским подухватима у обележју православног храма.
Парохијал (редовни мјесечни или годишњи прилог), најпоузданији је извор прихода на
који наша парохија може рачунати. Износ парохијала одређујете ви сами према
границама ваших могућности. Важно је напоменути, да сав прилог (парохијал), који сте
уплатили за цркву, можете одбити од пореза и на тај начин повратити већи дио
приложеног новца.
Са великим поверењем у Вас и добро у Вама, молимо Вас, да путем своје е-банке (Online
Banking) или у банци, направите трајни налог који се зове DAUERAUFTRAG. За све
додатне информације по питању парохијала, стојимо Вам у свако вријеме на
располагању. Мисија, живот, рад и будућност Српске Православне Цркве у Касeлу,
Липштату, Падерборну, Ерфурту, Фулди и Гетингену зависи и од Вас!
У нади да ћете разумјети овај наш апел и постати редован члан наше парохије, унапријед
вам се захваљујемо у име цијеле Српске Православне Цркве и наше Црквене општине и
Парохије у Каселу.
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ПОУЧНИ ТЕКСТ
О Светим Анђелима
Прије видљивог свијета, Бог је створио анђеле на небу. Под небом овдје треба разумјети
духовни свијет. Анђели су као духовни невидљиви и бесмртни. Ријеч анђео значи војник,
гласник. Они по Божијој наредби саопштавају Божију вољу људима. По учењу наше
Цркве, анђела има много и они сачињавају велике небеске војске. Над њима је главни
Господар Господ Саваот. Ријеч Саваот значи Господар над војскама. Ове небеске војске
дијеле се на девет чинова. Ови чинови улазе у три степена.
Први степен чине: Серафими, Херувими и Престоли.
Други степен чине: Господства, Силе, Власти.
Трећи степен чине: Начала, Арханђели, Анђели.
Анђели се на иконама сликају у људском облику зато што је људима тешко замислити
духовни свијет осим тјелесно. Иако су духовни, Анђели се могу јављати и у тјелесном
облику да саопштавају Божију вољу људима. О томе има много примјера у Старом и
Новом завјету. Сваки човјек има свог анђела чувара. Он невидљиво утиче на мисли и дјела
његова. Увјек га наводи на добро.
Један број анђела се побунио против Бога, под вођством сатане. Арханђел Михаило је стао
на чело оданих анђела и повео их у борбу против сатане и побуњених анђела. Побијеђени
сатана и његове слуге су бачене у пакао. Пошто су се показали противницима Божијим –
названи су ђаволи.
Понедељак је дан у недјељи, који је посвећен бестјелесним силама (Анђелима,
Арханђелима).
Да би се одала општа слава свим Анђелима. Тај дан се прославља под именом Сабор
Архангела Михаила и осталих бестјелесних сила. У народу се обично зове Аранђеловдан,
и слави се 21. новембра.
Свети Анђели и Арханђели, молите Бога за нас!

ОБАВЈЕШТЕЊА ИЗ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ КАСЕЛ
НОВО БОГОСЛУЖБЕНО МЈЕСТО - ЕРФУРТ
У сриједу, 02. новембар 2022. године у цркви St. Georg (Свети Георгије) у Ерфурту,
пријатном добродошлицом дочекани су надлежни свештеник отац Марко Радмило и г.
Мирко Гавранић из Касела од стране домаћина координатора римо-католичке цркве у
Ерфурту, свештеника Михаела Нојдерта. Свештеник Нојдерт се на молбу оца Марка за
Православне Србе из Ерфурта и Источне Њемачке, потрудио да нађе трајно решење за
Богослужења. Током обиласка храма, црквене сале и црквене порте, отац Марко се у име
Управе парохије и Срба из Ерфурта, срдачно захвалио свештенику Михаелу на
добродошлицу у храм.
Богослужење у Ерфурту ће се одржавати једном у мјесецу, а након богослужења су
планиране Трпезе љубави.
Адреса новог храма је:
St. Georg, Rubensstr. 49, 99099 Erfurt.
Прво богослужење планирано је за
петак, 25. новембар 2022. годину у 18:00 часова.
Ово је шесто богослужбено мјесто Црквене општине Касел, тако да сада закључно са
Ерфуртом, сви градови који улазе у састав наше парохије имају своје Богослужбено мјесто.
Од сада сви вјерници на простору Каселске парохије, имају прилику да редовно учествују
на Светим Богослужењима што је и наш основни циљ и мисија наше Свете Цркве
Богу нека је хвала и слава!

РАЗНА ПИТАЊА:
Зашто треба послије Свете литургије учествовати у црквеној сали на Трпези
љубави?
Господ нам заповједа да љубимо (волимо) једни друге. Кроз Свету литургију човјек се
сједињује са Богом, а након Свете литургије су сви позвани да једни са другима учествују у
Трпези љубави. Јер сваки човјек доласком у Свети храм је позван да сам са собом, једни са
другима Христу Богу предамо своја животна искуства била добра или лоша. Дакле, једни
са другима чинимо сједињење, заједницу у Духу Светоме, како и Бог од нас и очекује. Није
хришћански, није православно, избјегавати друге вјернике, јер као такви заправо пред
Богом дајемо слику оног фарисеја који се изолује у приватност која прогута човјека у
потпуну гордост.
Размјенити бриге, радост, успјех са другим бићима може само плодонасан да нам буде.
Стога вас увјек Ваша Црква позива, да учествујете и послије

Свете службе у црквеној сали у заједничкој радости кроз храну и пиће, али још важније
кроз нашу љубав коју указујемо сваком бићу имајући потпуну комуникацију. Уколико
смо са неким бићем у свађи или дуготрајној несугласици, гледајмо да се помиримо, ако и
то не успјева, онда барем пружимо руку као ЉУДИ и упитајмо нашу браћу и сестре за
њихов живот. Јер „свака лијепа ријеч и гвоздена врата отвори!“

КОНТАКТ
Свештеник: Јереј Марко Радмило
Старјешина Светолазаревског храма у Каселу
Тел. 0176 323 54 836 – Емајл: crkvakassel@gmail.com
Званични сајт Парохије каселске:
www.crkva-kassel.de
Парохијски Facebook профил:
Spc Kassel
Парохијски Instagram профил:
crkvakassel
Адресар храма и богослужбених мјеста Парохије каселске:
КАСЕЛ-KASSEL: Храм Светога кнеза Лазара
Johann-Sebastian-Bach-Str. 20, 34134 Kassel-Niederzwehren
ЛИПШТАТ-LIPPSTADT: Храм Светога Стефана Дечанског
Kirchplatz 1, 59590 Mönninghausen (Geseke)
ПАДЕРБОРН-PADERBORN: Храм Светога Стефана Пиперског
Kamp 2, 33098 Paderborn
ФУЛДА-FULDA: Храм Светога Саве
Haderwaldstr. 89a, 36041 Fulda-Neuenberg
ГЕТИНГЕН-GÖTTINGEN:
Kirchstr. 6, 37081 Göttingen
ЕРФУРТ-ERFURT:
St. Georg, Rubensstr. 49, 99099 Erfurt

