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НАЈАВЕ / ANNOUNCEMENTS:


У среду 12. јул, Свети апостоли Петар и
Павле - Петровдан, Св. Литургија у 9
часова



On Wednesday July 12, Sts. Peter and Paul Apostles, Divine Liturgy at 9AM

СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ - ПЕТРОВДАН
Идемо у сусрет празнику када Црква молитвено
прославља двојицу апостола Петра и Павла, две
личности које је Црква од најранијих времена
прослављала са великим уважавањем. Две личности које
су обликовале и усмериле Цркву, али у исто време и две
потпуно различите личности. Са једне стране Петар који
је стално обећавао верност Христу, али који га се
одрекао оне ноћи када је Христос ухваћен, а са друге
стране Павле који никада није лично упознао нити видео
Христа, али је био један од најжешћих гонилаца
Хришћана и један од најљућих непријатеља Цркве
Христове. Ето ироније, драга браћо и сестре. Господ веру
онога који га се одрекао три пута назива каменом на
којем ће изградити своју Цркву и ни врата пакла је неће
моћи надвладати. То је вера Петрова. Затим, онога који је
гонио Цркву Христову, који је био њен најљући
противник, њега Господ чини највећим мисионаром,
највећим међу апостолима, заједно са Петром, Јаковом и
Јованом, чини га дакле стубом Цркве своје. А, ако томе
придодамо и то да је први сведок Васкрсења била жена
из које је Христос истерао седам демона (Марија
Магдалина), а први човек којем Господ Христос говори
да ће ући у рај био је разбојник осуђен на смрт, онда
заиста не остаје нам ништа друго него да завапимо:
Слава милости Твојој Господе!
Црква, дакле, прославља два апостола, две изузетне и
непоновљиве личности у историји човечанства, две
потпуно различите и невероватно харизматичне
личности. Међутим, Црква намерно ни једном од
апостола није дала предност. Православље је вера
апостола Петра и дванаесторице. Али је Православље
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исто тако и вера Јакова и Јуде и Варнаве. И православље
је свакако вера обраћеног Савла, који је по обраћењу
назван Павле. Православље је вера свих апостола
заједно. Управо то је разлог, највероватније, што од 27
књига Новога Завета не само да имамо 14 посланица које
се приписују апостолу Павлу, већ имамо и 3 посланице
које се приписују апостолу Јовану, 2 посланице које се
приписују апостолу Петру, 1 посланицу која се
приписује апостолу Јакову, једну која се приписује Јуди,
другом брату Господњем, како би се показало да на крају
сви заједно исповедају једну веру. То је Православље.
Већина ових људи су били Јевреји. Свакако да је међу
њима било и оних из незнабожачких народа, али су
већина били Јевреји и они су морали да нађу начин како
да верују, како да дефинишу, како да проповедају
Јеванђеље Господа Христа. Како да чине оно што су
призвани од Бога да чине. И вера у једнога Господа
Исуса Христа је оно што их већ до краја првог века
уједињује, отприлике до неке године 85. првог века сви
су већ били уједињени. И од тога времена постаје јасно
шта је Православље, односно права вера, вера светих
апостола. Затим је Свето Писмо Новог Завета
дефинисано и прихваћено на основу апостолске вере, и
та вера је брањена кроз векове од многих јереси и
кривоверја. И тај узани пут Јеванђеља је пронађен у
заједници свих апостола и заједници двојице
первоверховних апостола Петра и Павла. Они су корфеји
(стубови). Они су вође. Петар апостол обрезанима
(Јеврејима), а Павле апостол незнабошцима. Било је
несугласица и неслагања међу њима, али и то је
Православље. Било је и оштрог критиковања. Павле који
инсистира на свом апостолском статусу критикује
апостола Петра који неће да седи са онима који су
необрезани. Историјски је немогуће све дефинисати и
све објаснити, али оно што је сигурно и што Црква од
најранијих времена сведочи, јесте да су ова двојица
стубова Цркве достигли јединство јединство у љубави.
То је Православље, драга браћо и сестре. Зато је Црква
од најранијих времена ову двојицу апостола славила
истога дана. Отуда се ова два апостола и представљају на
иконама не само заједно него и загрљени размењујући
целив мира (што је литургијски чин). Не само зато што
су обојица страдали у Риму, већ зато што су били толико
различити. Зато што је Бог делао кроз обојицу. Бог је
изабрао обојицу као његове инструменте. Бог је делао
кроз обојицу, кроз сваког на свој начин, заједно са
осталима. И дакле, до краја света и века, водеће личности
раног хришћанства, древног хришћанства биће апостоли
Петар и Павле. И увек ће бити приказивани заједно на
иконама. Ето то нам сведочи наша света Црква. То је
запечаћено у књигама Новога Завета. И са једне стране
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наша Црква не верује да је апостол Павле био изузетно
харизматична личност која је одбијала било какву врсту
Црквене институције, а са друге стране ми не прихватамо
да Петар има неку посебну улогу у институцији Цркве уз
ауторитете који су додељени само епископу Рима, које су
на крају одвеле у догме васељенске јурисдикције и
непогрешивости што видимо у савременом папству.
Древно источно хришћанство одбацује оба ова тумачења
и славимо ова два апостола заједно и они заувек остају
темељи, стубови и корифеји једне, свете, саборне и
апостолске Цркве Христове. И веома је занимљиво то да
је на иконама, апостол Павле увек представљен са
осталим апостолима, чак и ако историјски није био са
њима у тим моментима, на пример: Вазнесење и
Педесетница. Апостол Павле није био сведок Вазнесења
и Педесетнице са осталим апостолима, али га Црквено
предање представља заједно са осталим апостолима. То
је сведочанство Цркве, оне древне хришћанске Цркве, да
је у јединству Православље. То је сведочанство Цркве да
су апостоли сви били заједно и да сви заједно чине једну,
свету, саборну и апостолску Цркву, која је Христова, а
чији ће темељи и стубови увек бити вера и проповед
апостола Петра и Павла, чијим молитвама нека би и нас
данас и овде Господ препознао као своје. Амин.
свештеник Владимир Вранић

МОЛИМО ПЛАНИРАЈТЕ / SAVE THE DATE:
ДРАГА БРАЋО И СЕСТРЕ, У НЕДЕЉУ 30. ЈУЛА НАША
ЗАЈЕДНИЦА ЋЕ СВЕЧАНО ПРОСЛАВИТИ СВОЈУ
ХРАМОВНУ СЛАВУ. ОД МОГА ПОСТАВЉЕЊА ЗА
ПАРОХИЈСКОГ СВЕШТЕНИКА ОВО ЋЕ БИТИ НАША
ПРВА ЗАЈЕДНИЧКА ХРАМОВНА СЛАВА. У ЉУБАВИ
ГОСПОДА МОЛИМ СВЕ ВАС, ДА У АПОСТОЛСКОМ
ДУХУ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОЗИВАМО СВЕ НАШЕ
СРОДНИКЕ, ПРИЈАТЕЉЕ, ПОЗНАНИКЕ ДА СЕ У ШТО
ВЕЋЕМ
БРОЈУ
ОКУПИМО
ДА
ПРИМИМО
БЛАГОСЛОВ БОЖЈИ, АЛИ И ДА ПОДЕЛИМО РАДОСТ
ПРАЗНИКА И ЗАЈЕДНИЧКИХ СУСРЕТА. ШТО СЕ У
ВЕЋЕМ БРОЈУ БУДЕМО ОКУПЉАЛИ ТО ЋЕ
БЛАГОСЛОВ БОЖЈИ БИТИ ОБИЛАТИЈИ И РАДОСТ
ЋЕ БИТИ ВЕЋА!
 СВЕТА ЛИТУРГИЈА У 10 ЧАСОВА
 У НАСТАВКУ ЗАЈЕДНИЧКИ СВЕЧАНИ РУЧАК
свештеник Владимир Вранић
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DEAR BROTHERS AND SISTERS, ON SUNDAY JULY 30th,
OUR COMMUNITY WILL SOLEMNLY CELEBRATE ITS
CHURCH PATRON SAINT DAY – OUR SLAVA. SINCE MY
APPOINTMENT AS THE PARISH PRIEST THIS WILL BE
OUR FIRST CHURCH SLAVA TOGETHER. I KINDLY ASK
ALL OF YOU TO JOIN ME, IN THE APOSTOLIC SPIRIT,
AND INVITE ALL OUR RELATIVES, FRIENDS,
AQUAINTANCES, SO THAT WE MAY GATHER
TOGETHER IN LARGEST NUMBER, IN ORDER TO
BECOME RECEPIENTS OF GOD’S BLESSINGS, AND AT
THE SAME TIME TO SHARE THE JOY OF THE FEAST,
AS WELL AS OF OUR MUTUAL PRESENCE. THE
LARGER THE NUMBER OF PEOPLE PRESENT, THE
GREATER GOD’S BLESSING UPON OUR COMMUNITY,
AND MOST CERTAINLY THE GREATER THE JOY OF US
ALL!
 DIVINE LITURGY AT 10AM
 FESTAL LUNCHEON TO FOLLOW
Rev. Vladimir Vranic

Мисао дана/Thought of the day
Немој претерано бринути колико си духовно сиромашан.
Бог то види, али од тебе се очекује да верујеш Богу и
моли му се најбоље што можеш, никада да не паднеш у
безнађе и труди се према својим могућностима.
јеромонах Серафим Роуз
Don't worry too much about how spiritually poor you are.
God sees that, but for you it is expected to trust in God and
pray to Him as best you can, never to fall into despair and to
struggle according to your strength.
Hieromonk Seraphim Rose

Приложници (25. јун и 2. јул 2017.):
Н.Н. прилог цркви
Мирослав Убовић, прилог цркви
Нада и Лука Вукоје, прилог цркви
Живорад Божић, прилог цркви
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