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ПАРОХИЈСКО ПИСМО - ДЕЦЕМБАР  2022. 
 

Драга браћо и сестре, драга дјецо 

духовна наше Парохије, 

Благодарећи Господу за сва добра, ушли смо у 

Божићни пост који је почео 28. новембра 2022. 

године, а завршава се празником Христовог 

Рођења – Божић, 07. јануара 2023. године. Ми 

кроз разне подвиге, свако на свој начин 

пролазећи кроз разна искушења требамо да 

изађемо из борбе против самих себе као 

побједници. Наглашавам сами себе, јер је човјек 

позван на спасење, а до спасења позван да води 

непрестану борбу против себељубља, 

сластољубља и среброљубља. Господ као 

савршени Умјетник, дароваваши човјеку сва чула 

преко којих човјек дође до спознаје да је Бог 

једини Створитељ и Спаситељ, Њему се клања, 

Њега слави и пјева и славу узноси. Кроз овај Божићни пост у овом зимском периоду, 

човјеку је поред заповјести о усавршавању себе, дата блага и радосна вијест, да се 

припремимо за долазак Господа међу нас. Истина је браћо и сестре, да је Рођење 

Спаситеља велика наша радост коју проведемо са нашим породицама у топлим 

домовима. У овом мјесецу нам је празник Светог Николе, Архијепископа мирликијског 

Чудотворца, најзначајнији и даје нам предбожићну радост и дарује нас својим богатим 

даровима. Кроз прослављање Божијих угодника ми заправо прослављамо самог Бога. Јер 

се молимо за спас наших душа преко њих Богу. Радост, мир и благослов кроз овај пост да 

нас прати, да својим скромним животима дајемо себе и жртву Богу који је Себе жртвовао 

поставши кроз своје смирење један од нас. Амин. 

Ваш Парохијски свештеник, 

Отац Марко Радмило 

mailto:crkvakassel@gmail.com
http://www.crkva-kassel.de/


РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ДЕЦЕМБАР 2022. 

КАСЕЛ: 

Недјеља, 05.12 ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ –  

Света литургија у 10 часова 

 

Недјеља, 11.12 Света литургија у 10 часова 

Недјеља, 13.11 Света литургија у 10 часова 

Недјеља, 18.12 ДЈЕТИЊЦИ – Света литургија у 10 часова 

Понедељак, 19.12 СВЕТИ НИКОЛА – Никољдана –  

Света литургија и освећење славских знамења у 09 часова 

 

 Недјеља, 25.12 МАТЕРИЦЕ – Света литургија у 10 часова 

 

 

ЛИПШТАТ: 

Субота, 10.12 Света литургија у 10 часова 

Недјеља, 18.12 Уочи Никољдана – 

Вечерња служба и освећење славских знамења у 18 часова 

 

 

ПАДЕРБОРН: 

Субота, 03.12 Света литургија у 10 часова 

 

ФУЛДА: 

Субота, 17.12 Света литургија у 09:30 часова 

 

ГЕТИНГЕН: 

Недјеља, 11.12 Вечерња служба у 18 часова 

ЕРФУРТ: 

Субота, 31.12 Света литургија у 10 часова. 

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 црквено-

свештених 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. 

Empfänger: Serbische-Orthodoxe-Diözese von Düsseldorf und Deutschland 

Bank: Kasseler Sparkasse 

IBAN: DE 18 5205 0353 0200 0615 35 

BIC: HELADEF1KAS 

Verwendungszweck: Kirchenbeitrag 



 

ПОУЧНИ ТЕКСТ: 

О животу Светога Николе, Архиепископа мирликијског 

 

Свети Николај Чудотворац, Архиепископ мирликијски. Овај славни светитељ, слављен и 

данас по целоме свету, би јединац син у својих знаменитих и богатих родитеља, Теофана и 

Ноне, житеља града Патаре, у Ликији. Као јединца сина, дарованог им од Бога, они опет 

посветише Богу, и тиме дадоше га Богу као уздарје. Духовном животу научи се Свети 

Николај код свог стрица Николаја, Епископа патарског, и замонаши се у манастиру Нови 

Сион, основаном тим истим стрицем његовим. По смрти родитеља Николај раздаде 

наслеђено имање сиромасима не задржавајући ништа за себе. Као свештеник у Патари 

беше се прочуо својим милосрђем, мада он брижљиво скриваше своја милосрдна дела 

испуњујући реч Господњу: "Да не зна левица твоја што чини десница твоја" (Мт 6,3). Када 

се предаде самоћи и безмолвију, смишљајући да тако до смрти проживи, дође му глас 

свише: "Николаје, пођи на подвиг у народ, ако желиш бити од Мене увенчан". Одмах 

потом чудесним Промислом Божијим би изабран за Архиепископа града Мира у Ликији. 

Милостив, мудар, неустрашив, Свети Николај био је прави пастир добри стаду своме. У 

време гоњења Хришћана под Диоклецијаном и Максимијаном бачен у тамницу, но и у 

тамници поучаваше људе закону Божијем. Присуствовао Првом васељенском сабору у  

Никеји, и из велике ревности према истини, ударио руком јеретика Арија. Због тога дела 

би уклоњен са Сабора и од архијерејске службе све док се неколицини првих архијереја на 

Сабору не јави сам Господ Христос и Пресвета Богородица и не објавише Своје 

благоволење према Николају. Заштитник истине Божије овај дивни светитељ био је вазда 

и одважан заштитник правде међу људима. У два маха спасао је по три човека од 

незаслужене смртне казне. Милостив, истинит, правдољубив, он је ходио међу људима 

као Ангел Божији. Још за живота његова људи су га сматрали светитељем и призивали га 

у помоћ у мукама и бедама; и он се јављао, у сну и на јави, онима који су га призивали, 

подједнако лако и брзо наблизу и надалеко, и помагао. Од његовог лица сијала је светлост 

као од лица Мојсијева, и он је самом својом појавом доносио утеху, тишину и добру вољу 

међу људе. У старости поболе мало и упокоји се у Господу, многотрудан и многоплодан, 

да се вечно весели у Царству небеском продужујући да чудесима на земљи помаже 

вернима и прославља Бога свога. Упокојио се 6. децембра 343. године. 

 

Извор: Охридски пролог 

 

 

 

 

 

 



МОЛИТВА СВЕТОМ НИКОЛИ 

 

О, свесвети Николаје, прекрасни угодниче Господњи, наш усрдни заступниче, и свуда у 

невољама брзи помоћниче, помози мени грешном и утученом у овом садашњем животу, 

умоли Господа Бога да ми опрости све грехе моје које од младости своје починих у целом 

животу мом, делом, речју, мишљу и свим чулима својим, и при исходу душе моје помози 

мени кукавном, умоли Господа Бога, Саздатеља свих твари, да ме избави ваздушних 

митарстава и вечних мука, како бих свагда прослављао Оца и Сина и Светога Духа, и твоје 

милостиво посредовање, сада и увек и кроза све векове. Амин. 

 

РАЗНА ПИТАЊА: 

 

Да ли се слава припрема посна или мрсна током поста и како се исправно 

прославља? 

 

Црква нам је одредила током годишњег круга поред једнодневних постова (сриједа и 

петак), и вишедневне постове као што су божићни, васкршњи, апостолски и 

богородични. Током периода постова сваки православни хришћанин треба да се држи 

уздржања од хране и пића. Све почиње и креће од хране и пића, преко стомака до 

главе… рађају се у човјеку страсти које су усмјерене због превеликих количина хране и 

пића, ка гријеху и злу. Због тога Црква одредивши периодни пост као што је овај 

Божићни, позива све вјерне да испуне заповјести мајке Цркве и буду усмјерени ка 

празнику Господњем који претходи. Током овог поста многи од вас прославиће Светога 

Николу и као добри домаћини/домаћице сву љубав уложити, док ће други бити добри 

гости који ће учествовати у Трпези љубави и прихватити и одговорити на позив љубави 

заједништва. Међутим, многи наши вјерници не виде суштину, или се не труде, или их не 

интересује овај период поста, те се усуђују да на трпезу приносе мрсну храну. Није 

суштина да се изнесе богата трпеза да би гости се преједали или напијали… Суштина је у 

самом прослављању Светитеља, који и јесте заштита породице и гостију. Огроман број 

наших православних хришћана слави славу, али не зна ништа о Светитељу кога 

прославља. Разговоре треба водити у томе правцу да би научили, испунили се љубављу и 

тако указали поштовање Светитељу. Са друге стране, храна и пиће имају такође своје 

мјесто на слави. Храна и пиће се приносе као жртва, јер су домаћин и домаћица вриједно 

се жртвовали да би наситили своје љубљене госте. Доста пута сам слушао као свештеник 

неколико реченица које су ме чак и понекад забрињавали, а то су: „Ја ћу славити како је 

мој отац, дјед итд..“ или „Гријех неће у уста него из уста…“. Веома забрињавајуће изјаве 

оних који нису послушни Цркви, него све гледају кроз свој егоистички став о свом 

непоправљивом и непогрешном животу.  

Да појасним и прву изјаву: Ако ти је отац, дјед или било ко у породици прославио славу 

мрсну када не треба или чак славска знамења није осветио, зар мораш и ти тако чинити? 

Зар не мислимо да требамо исправити нешто што је погрешно? Зар мислимо да је то 



било исправно, без да смо питали Цркву за благослов. Не дозволимо себи такав начин и 

наступ, јер ћемо и ми научити своју дјецу погрешно, но исправимо са љубављу оно што су 

наши преци погрешили и принесимо Богу жртву кроз славска знамења – освећена у 

Цркви и благословена кроз посну Трпезу љубави. Што се тиче оне друге изреке о гријеху, 

заиста свако ко тако мисли нека се замисли. Гријех је човјеков промашај пута ка спасењу. 

Као што горе напоменух, гријех се рађа кроз наше погрешно дјеловање. Итекако наши 

гријеси на уста улазе, и исто тако и излазе. Псујемо Бога, сунце, светитеље, мајке, чинимо 

безакоње, лоше ствари из нас излазе… Зар није гријех ушао и изашао кроз нас? Исто је са 

храном, мрс је мрс. Ако је Црква дала период самоодрицања хране и пића, и ми 

прекршимо исту, зар не чинимо грешку? Требамо неке ствари првенствено код себе 

промјенити да би се нови плодови рађали у нама! Стога је, Свети Сава, Први 

Архиепископ свих Српских и поморских земаља увидио на вријеме да су Срби пагански 

се опходили према вјери и другим стварима, и због тога је Србе научио и дао им завјет 

вјечни да прославе свога заштитника – светитеља/светитељку чији спомен на сам празник 

се уздиже у славу и част кроз хљеб, кувано жито, вино и славску свијећу. Хљеб, јер је 

надсуштна материја човјекова са којом се свакодневно хранимо, како читамо у Господњој 

молитви „Хљеб наш надсуштни дај нам данас…“ – исти тај хљеб на слави украшавамо јер 

се Богу све приноси кроз љубав и љепоту, а исто тако је Господ нам даровао дар да 

постанемо мали умјетници и благодаримо најсавршенијем Умјетнику – Богу узносећи 

хљеб који посвећујемо Господу Богу и светитељу. Жито, символизује Васкрсење. Свако 

жито које је прокувано и ставља се у земљу, рађа нови плод. Тако и наш живот послије 

овога живота рађа се за Живот Вјечни. У молитви које читамо за освећење жита, ми 

кажемо „…и у спомен оних који преминуше у благочестивој вјери…“, то значи да увјек 

спомињемо наше претке који су нам славу очували и предали и увјек им се молимо, да им 

Господ подари Царство Небеско. Зато је важно на свакој слави жито које се приноси 

светитељу и упокојенима. Вино, символизује крв Христову, проливену за живот свијета. 

Христос својим ученицима на Тајној вечери која јесте прва Литургија каже: „Узмите једите 

ово је тијело моје… и пијте из ове чаше сви, ово је крв моја…“ Дакле Господ нам је 

установио прву Литургију и кроз њу пијење хљеба и вина – односно тијела и крви 

Христове. Иначе се вино увјек користило за преливање славских знамења и осталих 

молитвословља, јер је материја тече Истина. Свијећа, је у православној Цркви посебна 

материја која се током и ван богослужбених дешавања користи. Она даје свјетлост и 

топлину, има своје природно поријекло из природе и приноси се као мала жртва Богу. 

Често ћете чути током Васкршњег поста на Претходноосвећеној литургији ријечи: 

„Свјетлост Христова просвећује све и сва“. Христос је просвјетљење наше који нам обасјава 

пут до Царства Небеског. Кроз свијеће, жртвоприносимо Богу молитве за спас наш, 

наших ближњих и оних који су преминули. На слави функција свијеће има озбиљан 

акценат и фокус њен је наглашен. 

 Када се на слави запали свијећа, треба да влада озбиљност, молитвено стање, али наравно 

и народна веселост она здрава која не угрожава другог поред себе.  



Свијећа се не купује на пијаци, у радњама или по интернетима, јер нису освећени и без 

благослова су направљени. Свијећа се купује у Цркви одакле јој и природно поријекло. 

Кроз ове мале примјере желим на крају да нагласим, да бих волио неколико ствари да се 

сви потрудимо на нашим славама… Да нам слава почне молитвом у Цркви, у којој ћемо 

осветити своја славска знамења, затим у свом дому потрудити се када дођу наши мили 

гости да кажемо неколико ријечи или слово о Светитељу кога прославимо и наравно за 

крај, да наша љубав усмјерена буде према Светитељу као и према гостима у пуном 

капацитету пожртвованости. Када ово испунимо, испуниће и Бог наш живот кроз 

молитву, пост и жртву, јер сваки добри дар и сваки савршени поклон, одозго је и силази 

од Оца Свјетлости. (Лк. 1,17).  

Аутор: отац Марко Радмило 

 

 

ЉЕТОПИС ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ КАСЕЛ 

 

Прво богослужење у граду Ерфурту: 

У петак, 25. новембра 2022. године први пут смо богослужили у католичкој цркви St. Georg 

у Ерфурту. Вечерњим богослужењем началствовао је отац  Марко Радмило, надлежни 

свештеник, у присуству 30-так вјерника. Отац  Марко је на крају вечерње одржао кратку 

бесједу о Мисији православне Цркве у Дијаспори. Након службе Божије уприличена је 

скромна Трпеза љубави на којој су се свештеник и вјерници упознавали са будућим 

активностима наше Цркве у Ерфурту. 

 

Храмовна слава у Липштату: 

У суботу, 26. новембра 2022. године прослављена је 33. годишњица храмовне славе у 

Липштату. Вечерњим богослужењем началствовали су парох хановерски, протонамјесник 

Александар Перковић и надлежни парох каселски, јереј Марко Радмило, а за пјевницом 

је пјевао ђакон Горан Аврамовић. У наставку су освећена славска знамења и уприличена 

Трпеза љубави уз народно весеље. 

 

 

Новокрштени наше Парохије: 

Лазар, Православни Чех из Касела 

Бојан и Немања Трнавац, Православни Срби из Бад Херсфелда 

 

 

 



 

КОНТАКТ 

 

Парохијски 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 Kirche, Rubensstr. 49, 99099 Erfurt 

 

mailto:crkvakassel@gmail.com
http://www.crkva-kassel.de/

