БИЛТЕН РАКОВИЧКЕ ЦРКВЕ

* Водоосвећење пред Славе и
Велики Пост *
Освећење воде има своје порекло у првим
вековима хришћанства, о чему сведоче древни
писани извори, као апостолске установе.
Евхологион Серапиона Тмуитског као и рани оци
Цркве: Теодорит, блажени Јероним, Епифаније и
други. Ипак, и поред све своје древности, у
почетку није постојало установљено правило
када, где и како се врши водоосвећење. Постојала
је извесна разлика у тим обредима. Но свима
њима је заједничко да се освећење воде извршује
помоћу одређених молитава, призивањем наитија
Светога Духа, као и крстоликим благосиљањем и
погружењем у воду Часнога Крста, што и данас
чини елементе сваког водоосвећења.
Традиција је у Српској Православној цркви да
свештеник у току године два пута посети домове
својих верника ради извршења свећења водице, и
то на неколико дана пред Крсну славу, и пред
највећи хришћански празник - Васкрс. Доласком
свештеника у кућу и свећењем водице, улази
благодат Божија у Ваш дом. Јер, по завршетку
чина освећења воде, свештеник кропи сва
оделења у кући, као и сву чељад која је присутна,
при чему они целивају Часни Крст и десницу
свештеника. То освећење водице по домовима
није само "пуки" обичај, него насушна потреба
самих верника, који осећају потребу да
повремено буду освећени и очишћени кропљењем
свете водице. Код православних Грка има доста
породица које захтевају од својих свештеника, да
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неизоставно сваког месеца долазе и врше освећење
воде по домовима. Наш народ је изгубио тај осећај
светиње и потребе за светињом, те су стога многи
престали да примају свештеника за водицу, а и они
који га примају, често пута то нерадо чине. Није
добро да сва наша вера буде сведена само на
обичај "свећења водице", али није добро ни да тај
благочестиви обичај одстранимо из нашег
хришћанског живота. Свећење водице и њено
коришћење, има свој пуни смисао и значај само уз
држање и свих осталих прописа Цркве
Православне о хришћанском духовном животу,
као што су пост, молитва, милостиња, света Тајна
покајања и исповести грехова, Причешћа, и свега
осталог, без чега нема спасења душе, ни остварења
циља нашег постојања на земљи.

ЗАНИМЉИВОСТ
Руски Научници су експериментално
доказали да крсни знак убија микробе и мења
оптичке особине воде. Откривена су јединствена
бактериолошка својства, која вода поседује после
освећења молитвом и крсним знаком. Потврдили
смо да древни обичај да се храна и пиће крсти пре
јела има дубоки мистични смисао каже физичар
Ангелина Махаловска. Иза тога се крије
практична корист: храна се очишћава буквално у
трену. То је велико чудо које се дешава буквално
сваки дан.

БОГОСЛУЖЕЊА

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

ЈУТРЕЊЕ
сваког радног дана у 8:00, недељом и празником
у 8:00, тј. пре Свете Литургије.

ђакон Александар Аздејковић
моб. тел. 064/8006555

ВЕЧЕРЊЕ
сваког дана у 17:00 (у јулу и августу у 18:00).

Веронаука за одрасле ће се одржавати тематски
у време дежурства (чреде) свештеника Ненада
Ђурђића, о чему ћете бити благовремено
обавештени. Улаз је слободан и свако је
добродошао. За обавештења погледати огласну
таблу и на сајту храма http://crkvarakovica.rs/.

АКАТИСТ СА ВЕЧЕРЊИМ
сваког четвртка у 17:00.
ЛИТУРГИЈА
суботом у 8:00, а недељом и празницима у 9:00.
ИСПОВЕСТ
после вечерњег и пре Литургије.
ПРИЧЕШЋЕ
на свакој Литургији уз придржавање правила
поста, молитве и исповести.

Мешовити хор ”Свети Прохор Пчињски”
и дечији хор ”Свети Ђакон Авакум” примају
нове чланове сваке суботе и недеље након
Литургије. Хоровима диригује Милена Јан
ковић, коју можете контактирати на моб.тел.
064/8004567.

СВЕШТЕНСТВО

Црквене продавнице раде сваког радног дана
од 7:00 до 18:00.

протојереј-ставрофор Слободан Годић,
старешина храма
тел. 3512252 моб. тел. 064/8004559

Због учесталих крађа и из безбедносних
разлога, црква се закључава радним даном
(осим на празнике) од 11 до 16ч. Капела за
паљење свећа и продавница су за то време
отворене. Верници се позивају да у цркву
долазе на богослужења.

јереј Ненад Ђурђић,
парох прве раковичке парохије
(стара Раковица)
моб. тел. 064/8004572
протонамесник Радослав Савовић,
парох друге раковичке парохије
(Миљаковац 1)
тел. 3594664
протојереј Милош Шаренац,
парох треће раковичке парохије
(Миљаковац 2 и Миљаковац 3)
тел. 2562628 моб. тел. 064/3501337
јереј Љубомир Петронијевић,
парох четврте раковичке парохије
(Кошутњак, Канарево Брдо и Бањица 6)
моб. тел. 064/8004816

Билтен можете добити у цркви или од вашег
свештеника. Молимо вас да га након читања
сачувате, проследите или рециклирате.
Билтен пише и уређује јереј Љубомир
Петронијевић, парох четврте раковичке
парохије.

@CrkvaRakovica
www.twitter.com/CrkvaRakovica
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА,
ЕПАРХИЈА БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКА

Храм Св. Апостола Вартоломеја и Варнаве, Раковица, Мишка Крањца 4, тел. 011/2562061

