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Боље је жртвом задобити Царство небеско, него лукавством царство земаљско. 

(Св. Николај Српски)
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освештенства Епископа Источноамеричког Г.
Иринеја. Овај парохијски лист у сврси је мисије
Српске православне цркве у Атланти – излази
периодично.
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As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than

your thoughts. (Isaiah 55:9)
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1. април (недеља) Цвети
Улазак Господа Исуса Христа у Јерусалим
Света Литургија и причешће – 10:00ч

5. април Велики четвртак
Света Литургија и причешће – 9:00 ч
Велико бденије 
читање 12 страсних Јеванђеља– 19:00 ч

6. април Велики петак
Царски часови – 9:00 ч
Бденије са изношењем Плаштанице
и опходом – 19:00 ч

7. април Велика субота
Благовјести
Света Литургија и причешће – 9:00 ч
Пасхално јутрење – 20:00 ч

8. април (недеља) В А С К Р С
Васкрсење Господа Исуса Христа
Света Литургија и причешће – 10:00 ч

9. април Васкрсни понедељак
Света Литургија – 9:00 ч

10. април Васкрсни уторак 
Света Литургија – 9:00 ч

14. април (субота)
Вечерње – 6:00 ч
15. април (недеља)
Света Литургија – 10:00 ч

21. април (субота)
Вечерње – 6:00 ч
22. април (недеља)
Света Литургија – 10:00 ч

28. април (субота)
Вечерње – 6:00 ч
29. април (недеља)
Света Литургија – 10:00 ч

April 1, (Sunday) Palm Sunday
Entrance of our Lord Jesus Christ in
Jerusalem
Divine Liturgy and communion – 10:00 a.m.

April 5, Great and Holy Thursday

Divine Liturgy and communion – 9:00 a.m.
Great Vigil

Reading of 12 Passion Gospels – 7:00 p.m.

April 6, Great and Holy Friday

Royal hours – 9:00 p.m.
Vigil with the Entombment of the Shround
and Procession – 7:00 p.m.

April 7, Great and Holy Saturday

The Annunciation to the Most Holy
Theotokos
Divine Liturgy and communion – 9:00 a.m.
PaschalMatins with Procession – 8:00 p.m.

April 8, (Sunday) P A S C H A

Resurrection of our Lord Jesus Christ

Divine Liturgy and communion – 10:00 a.m.

April 9, Resurrection Monday
Divine Liturgy – 9:00 a.m.

April 10, Resurrection Tuesday 
Divine Liturgy – 9:00 a.m.

April 14, (Saturday)
Vesper – 6:00 p.m.
April 15, (Sunday)
Divine Liturgy – 10:00 a.m.

April 21, (Saturday)
Vesper – 6:00 p.m.
April 22, (Sunday)
Divine Liturgy – 10:00 a.m.

April 28, (Saturday)
Vesper – 6:00 p.m.
April 29, (Sunday)

Divine Liturgy – 10:00 a.m.

Распоред Богослужења
за месец април 2018.г.
1558 Hewatt Rd SW Lilburn

Schedule of services for
the month of April 2018.
1558 Hewatt Rd SW Lilburn



Корисно ћемо ми за себе наћи тада, када будемо тражили корист за ближњег. 

(Св. Јован Златоусти)
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ИРИНЕЈ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ

ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

Најљубљеније нам свештенство и мо-

наштво, синови и кћери, верна чада

Источноамеричке епархије наше

најсветије Цркве!

Из очинског срца препуног васкршње

радости, честитамо Вам најсветлији и

најрадоснији Празник,

Празник над празницима - Христово

Васкрсење из мртвих, сверадосним и

древним хришћанским поздравом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

РАДОСТ ДОНЕСЕ – ТУГУ ОДНЕСЕ!

Радујте се свагда у Господу; опет

велим радујте се! Ваша благост нека

буде позната свима људима: Господ је

близу. . .

И мир Божји, који превазилази сваки

ум, сачуваће срца ваша и мисли ваше

у Христу Исусу.

(Филип. 4,4-5,7)

И заиста, најљубљенији, радујте се

свагда у Господу, јер живот поново ца-

рује и смрт више не господари! Хри-

стос васкрсе и тугу однесе! Христос –

Живот и Васкрсење, Живот и Извор

наших животâ, близу је. Животом

Својим, хита нам у сусрет! А сусрет са

Њим јесте сусрет са Извором, са Оним

који превазилази сваки разбор и људ-

ско умовање, са Оним који чува срца

ваша и мисли ваше у Себи, са Оним

Којим све бива испуњено светлошћу

Васкрса и Божјим даром живота!

Онај који данас Васкрсе из мртвих, ут-

врди у Себи нераскидиву заједницу

Божанске љубави и истине! Тако и ми,

попут Свете Марије Магдалине, првог

сведока Живог Христа, данас бивамо

позвани да превазиђемо сами себе, да

постанемо сведоци умирања својих

слабости и весници васкрсења свог

хришћанског достојанства! Јер у се-

бичности лежи грех, и она је далеко и

изван оквира Божанске заједнице љу-

бави. Зато нас, најљубљенији, Господ

данас и позива да се не удаљавамо од

те заједнице. Данас нас, Васкрсли и

Живи Христос, позива на радост жи-

вота и светост непорочног живљења, у

вечну заједницу љубави са свима

онима који пате и тугују!

Стога, љубљени, као оне дивне жене

мироносице, брзо похитајмо у сусрет

другима, јер Господ Васкрсе и мирисом

све испуни, надахнуте беху речи са-

временог светогорског стараца Васи-

лиоса иверонског, који наставља: Оно

што је потребно јесте смелост, храб-

рост вере. То су доживеле жене миро-

носице. Шта су учинити могле са

изобилном

љубављу према своме Учитељу? Узеше

миро да помажу Учитеља, који беше

умро. И исход беше тај да окусише



I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made

known to me what we asked of you. (Daniel 2:23)
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миро Васкрсења – носиле су миро које

надјâча смрт.

„А анђео им рече: ‘Господ васкрсе;

идите реците ученицима и Петру.’ И

изишавши побегоше од гроба, јер их

ухвати страх и трепет, ником ништа не

казаше, јер се бојаху“ (Мк. 16,6-8).

Старац затим тумачи: Рећи да никоме

ништа не казаше, значи да су свима

рекли све. Казати да их ухвати страх и

трепет, значи да ни на било који начин

не хтедоше одати лажни утисак о

ономе што видеше и доживеше. Јер

онај ко прихвати овај доживљај Васкр-

сења не говори, а опет пак, кроз

Његов мук и речи Његове, непрестано

казује.

Ниједан човек појединачно, нити било

која заједница у целини, не може по-

стојати без сопственог утврђења у

Христовој Личности. Она је животу да-

ровала смисао, нови путоказ, и нову

вертикалу. Она је за човека нова ди-

мензија живљења и бескрајни хори-

зонт спасења. Речи су Његове путоказ

и правац у овоме и у ономе свету. Јер

Он победи смрт и отвори нам капију

незалазног дана! Једино у Њему и у

Његовој заједници љубави може човек

да открије своју сопствену личност и

пронађе смисао свог живота. Јер преко

Њега, који је Личност и заједница, ми-

рисом се све испуни!

Тога ради, радујте се свагда у Господу;

опет велим, радујте се! И поново,

кличући из свег срца: Господ је близу,

очински и сверадосно Вас поздрав-

љамо, победоносним речима и неућут-

ним ускршњим кликом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ

ВАСКРСЕ!

Дано у Њујорку, о Васкрсу 2018. го-

дине.

Ваш искрени молитвеник пред

колевком Богомладенца Христа,

+ИРИНЕЈ
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ



Све што видимо. Сведочи о невидљивом. 

(Рим 1,20)
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IRINEJ
BY THE GRACE OF GOD

BISHOP OF EASTERN AMERICA
Most beloved clergy and monastics, sons
and daughters, faithful children of the
Diocese of Eastern America of our most
holy Church, from a paternal heart over-
flowing with Paschal joy, We greet you on
this most radiant and most joyous Feast,
The Feast of Feasts – the Resurrection of
Christ from the dead, with the all joyous
and ancient Christian greeting:

CHRIST IS RISEN!
BRINGING JOY – DISPELLING

GRIEF!

Rejoice in the Lord always; again I will
say, Rejoice! Let all men know your for-
bearance: The Lord is at hand. . .

And the peace of God, which surpasses
all understanding, will keep your hearts
and your minds in Christ Jesus.

(Philip. 4:4-5,7)

And truly, most beloved, rejoice in the
Lord always, for life once again reigns
and death no longer rules! Christ is risen
and grief is displaced! Christ – The Life
and Resurrection, The Life and Source of
our lives, is at hand. By His life, He has-
tens to meet us! And an encounter with
Him is an encounter with the Source,
with Him who transcends all reason and
human wisdom, with Him Who will keep
your hearts and your minds in Himself,
with Him through Whom all is filled with
the light of Resurrection and God's gift of
life!

The One Who is risen today from the
dead, established in Himself the indivis-

ible community of Divine love and truth!
So also, we, like Saint Mary Magdalene,
the first witness of Living Christ, are
today invited to overcome ourselves, to
become witnesses of the dying of our
weaknesses and heralds of the resurrec-
tion of our Christian dignity! Because in
selfishness lies sin, which is far from and
outside the framework of the Divine
community of love. That is why, most
beloved, the Lord today invites us not to
distance ourselves from this community.
Today, the Risen and Living Christ, in-
vites us to the joy of life and the holiness
of blameless living, into the eternal com-
munity of love together with all those
who suffer and sorrow!

Therefore, beloved, like those wonderful
myrrh-bearing women, let us be quick
and hasten to encounter others, for the
Lord is risen and fills everything with fra-
grance, as inspired by the words of the
contemporary Athonite Elder Vassilios of
Iveron, who continues: What is required
is the boldness, the daringness of faith.
This happened to the myrrh-bearing
women. With an overflowing love for
their Teacher, what could they do? They
took myrrh to anoint their Teacher Who
had died.

And so the result was that they experi-
enced the myrrh of the Resurrection—
they bore the myrrh which overcomes
death.

“The angel told them, ‘The Lord is risen;
go tell the disciples and Peter.’ Coming
out of the tomb they said nothing to any-
one for they were afraid” (Mk 16:6–8).
The Elder continues by interpreting: Say-
ing that they said nothing to anyone
means that they said everything to



everyone. Saying that they were afraid
means they did not in any way want to
give a false impression of what they had
seen or experienced. For whoever ac-
cepts this experience of the Resurrection
does not speak, and yet He speaks con-
tinuously, through His words and His si-
lence.

Neither an individual alone, nor any
community as a whole, can exist without
one's own fortification in the Person of
Christ. This gives life meaning, a new
sense of direction, and a new vertical
axis. This is a new dimension of life for
humanity and an endless horizon of sal-
vation. His words are the indicator and
direction in this and in the other world.
For He overcame death and opened unto
us the gate of a day without dusk! Only
in Him and in His community of love can
a person discover their own personhood
and find the meaning of their life. For

through Him, who is both Person and
community, everything is filled with fra-
grance!

Therefore, rejoice in the Lord always;
again I will say, Rejoice! And reiterating
wholeheartedly: the Lord is at hand, We
greet you paternally and joyfully, with
the triumphant words and ceaseless
Paschal exclamation:

CHRIST IS RISEN!
INDEED, HE IS RISEN!

Given in New York, at Pascha in the year
2018.

Your fervent intercessor before the
cradle of the Divine Infant Christ,

+IRINEJ
BISHOP OF EASTERN AMERICA

THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH

For I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or

contradict. (Luke 21:15)
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Сваки грех је рат против Бога. 

(Св. Јован Кронштански)
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T
he egg as a symbol of new life goes
back to primitive times and is found
in all cultures and civilizations. Poly-

nesian, Chinese, Japanese, Indians,
Phoenicians, Greeks, Romans, and Euro-
peans of the Middle Ages, all considered
the egg in the nature of the primordial
beginning of life.
In Greek mythology the “black-winged

night” gave birth to an egg which sprang

Eros, the source of life. The Romans con-
sidered red eggs symbols of prosperity
and happiness. Roman historians relate
traditions by which the birthdays of no-
table Romans were marked by fowls lay-
ing red eggs.A Phoenician myth has
Aphrodite being born from an egg, and a
similar Greek myth has Helen being born
from an egg that fell from the moon.
However, even though the Easter egg is
obviously not an exclusive Orthodox
Christian introduction, its significance re-
lates the birth not of material life but to
that spiritual experience enjoyed only in
he life of Christ. Its symbolic adaptation
to the events in Christ’s sacrifice on the
Cross, His entombment, and finally, His
breaking of the bondage the Orthodox
Easter egg signifies the blood of Christ,
its shell His three-day entombment, and

its breaking His Resurrection by which
the ‘egg of life’ brought forth a life, up to
then unknown. The cracking of the red
eggs among the Orthodox symbolizes a
mutual wish for braking one’s bonds of
sin and misery and for entering the new
life issuing from Christ’s Resurrection. 
Easter eggs are common among all
Christians but with difference in color. In
recent years, and obviously for commer-

cial reasons, artificial eggs are being
made in sizes larger than that of natural
eggs and mostly of chocolate, usually
stuffed with candies or other gifts. This
is obviously a continuation of the Euro-
pean custom by which emperors and
other rulers used to distribute, after the
Easter service, gold-plated eggs filled
with gifts to members of the cabinets.
The Orthodox custom of decorating the
round Easter bread with red eggs at the
four edges of the Cross on bread is a
custom going back to at least the 12th
century. Easter eggs are dyed on Thurs-
day of Holy Week and, in some places,
a number of them are brought to church
to be blessed at the Easter Liturgy
We will also be taking part in this custom
on Easter. Each family is asked to bring
in a dozen eggs to be blessed. 

The symbolism of easTer eggs



Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity,

because the days are evil. (Ephesians 5:15-16)
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В
аскрс је хришћански празник

којим се прославља васкрсење

Исуса Христа.

Васкрсење се десило трећег дана

после Исусове смрти, укључујући и

дан смрти (прве недеље после Великог

петка).

Васкрс је покретни празник и

празнује се после јеврејске Пасхе у

прву недељу после пуног мјесеца, који

пада на сам дан прољећне равноднев-

нице или непосредно после ње. Кален-

дарски најраније може да падне 4.

априла, а најкасније 8. маја.

Вечерњим богослужењима на

Велики петак обиљежава се вријеме

смрти и скидања са крста тијела Гос-

подњег, када се на посебно украшен

сто испред олтара који представља

Христов гроб износи Плаштаница.  

У православним црквама се на

Велики петак не служе литургије, већ

царски часови са читањем дијелова

јеванђеља о догађајима у дане Стра-

дања. Велики петак је за све хриш-

ћане дан строгог поста, а у Србији је

обичај да се зауставе сви послови и у

кући и у пољу, као и да се фарбају јаја

у црвену боју која је симбол невино

проливене крви Христове и новог жи-

вота. 

Свештеници износе црвену

Плаштаницу и три пута, уз звуке кле-

пала, обилазе око цркве, што симбо-

лично представља христову сахрану.  

Плаштаница се потом полаже испред

олтара, а верници у тишини долазе на

целивање све до суботе увече, уочи

Васкрса који се слави од поноћи и

када се у знак васкршње радости огла-

шавају и прва звона.  

Овај дан хришћанске жалости је и по-

следњи и најзначајнијих у недељи

Страдања за сав хришћански свет, а

његова смрт је увод у радост Васкре-

сења.

Фарбање јаја врши се у спомен

на догађај када је света Марија Магда-

лена Мироносица (која је са Пресветом

Богородицом, непрекидно била уз Хри-

ста у току његовог голготског стра-

дања, и којој се Христос првој јавио по

Васкрсењу), путовала у Рим да пропо-

виједа Јеванђеље, и посјетила цара

Тиберија. 

Када је Марија Магдалена

дошла у Рим да приповеда Јеванђеље,

стигла је и до цара Тиберија. Како по-

клон му је донела корпу јаја. Цар није

вјеровао у Христово васкрсење и

рекао је да би то било као када би

бела јаја у корпи променила боју. Ма-

рија Магдалена је на то рекла: „Хри-

стос васкрсе“, и сва јаја у корпи су

постала црвена. 

Становници Јерусалима су се

ругали хришћанима да Христос није

васкрсао јер је то немогуће, као што

није могуће да кокошке снесу црвена

јаја. Следеће године, на дан Васкрса,

све кокошке у Јерусалиму су снеле

црвена јаја. 

Црвена боја је симбол радости

и васкрсења, а прво црвено јаје се

чува до наредног Васкрса као „чувар-

кућа“, тј заштитник породице. 

СИМБОЛИКА ФАРБАЊА ВАСКРШЊИХ ЈАЈА



После разговора често сам се кајао, а после ћутња никада. 

(Ава Арсеније)
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Д
раги -госте – парохијанине:
На путу до цркве размишљај о
следећем: То мјесто је СВЕТО.

Зато уђи у цркву са страхопоштова-
њем. Овде је Бог присутан у свој
својој слави и величанствености. 
Стога пази и на своје облачење.
Одјећа не мора бити нова ни скупа,
већ чиста и пристојна. Више о овоме
прочитај у Св. Писму (5 Књига
Мојсијева гл. 22:5 1 Тим. 2:9-10.)
Бог те је довео у цркву да, дубоко у
себи, СЛУШАШ Богонадахнуте ријечи
и да ВИДИШ својим духовним очима

небески свијет.
Зати буди у

цркви прије по-
четка Службе. До-
лаком на вријеме
ред и поредак на

св. бого-
с л у ж е -
њима неће
бити поре-

мећен, а ни вјерници који су дошли на
вријеме неће бити узнемиравани.

Чим уђеш у предворије храма,
тихо обави све што имаш са туторима:
давање разних прилога, куповини
свијећа итд. Док си у цркви знај да си
у Божијој кући у којој постоји ред и
извјесна правила понашања. На по-
четку Литургије помоли се за покој
душа умрлих, сјети се у молитви
твојих живих чланова породице, ку-
мова и пријатеља. Помоли се за њи-
хово здравље и за спасење душа. 
Немој разговарати у цркви, није
лијепо, не приличи. Уздржи се од сва-
ког разговора и смјеха било ским, за
то биће прилике свакако после за-

вршетка свете Службе. Пажљиво слу-
шај црквене песме и молитве, ту у
цркви дата ти је прилика да посматраш
себе изнутра. Помисли да док си на
Литургији Христос невидљиво стоји на
вратима твога срца и куца, говорећи:
“Ево стојим на вратима  и куцам, акоко
чује глас мој и отвори врата, ући ћу к
њему и вечераћу с њим и он са мном”
(Отк. 3:20).

На крају, НЕМОЈ ЗАБОРА-
ВИТИ да је Бог вјечни Отац свих нас.
Он нас воли и  жели да будемо Његова
послушна дјеца!

Научи и своју дјецу овом реду,
па ћеш благодаћу и милосрђем Гос-
пода нашег Исуса Христа бити награ-
ђен (а) од Бога. 

МОЛИТВА ПРИЛИКОМ УЛАСКА У
СВЕТИ ХРАМ

Улазећи у свети храм и крстећи се,
вјерници се моле:

Ући ћу у дом твој, по великој милости
твојој и поклонићу се твоме светоме
храму. У страху пред тобом клањам

се у светој цркви твојој. Господе, по-
веди ме у правди твојој и поравнај
пред мном пут твој да би бистрим

умом и чистом савешћу, могао/могла
славити Тебе, јединог Бога, обожава-
ног у Тројици; Оца и Сина и Светог

Духа. Амин.

ПОНАШАЊЕ У ХРАМУ БОЖИЈЕМ



It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God–that is, our

righteousness, holiness and redemption. (1 Corinthians 1:30)
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В 

васељена - сав свет 

васкрсни - недељни, који пада у не-

дељу, који се пева или чита у недељу 

венчати - крунисати; венчати (бра-

ком) 

вечерња - главно вечерње богослу-

жење 

вишње силе - анђели 

Владика - Господ (Исус Христос) 

Владичица - Господарица (Богоро-

дица) 

Д 

двери (свете) - олтарска врата,

врата на иконостасу 

Дева - девојка, девица; назив Бого-

родице, која је зачела "безмужно"

(без мушкарца), од Светог Духа, и

родила Исуса не повредивши своје

девичанство 

Девојчица - Дева, Богородица

(према стсл. Отроковица) 

дијаклизма (грч.) - испијање вина и

узимање анафоре после литургије 

диптих (грч.) - поменик, књига у

коју се уписују имена живих и мртвих

за помен на литургији 

добродетељ - врлина; добро дело 

довољство - задовољење потребног,

неопходног; што је на довољство -

што је неопходно 

Г 

епископ (грч.) - највиши чин

црквене јерархије, дословно значи

надзорник; архијереј, владика 

епитимија (грч.) - црквена казна ду-

ховно-педагошког карактера 

З 

златопечатан - са златним печатом;

з. повеља, хрисовуља, владарска по-

веља највишег реда, снабдевена

златним печатом 

И

иго - јарам; терет 

игуман (грч.) - старешина манастира 

икос (грч.) - реторски грађена по-

хвална и поздравна песма која прати

кондак 

инок - монах, калуђер 

иноплеменик - туђинац, странац 

ирмос (грч.) - песма-образац за тро-

паре у свакој оди канона 

искони - у почетку, у прапочетку 

исход - излазак; излазак душе из

тела, смрт 

ПРАВОСЛАВНИ РЕЧНИК



Лаж отуђује од Бога. 

(Ава Доротеј)
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T
he use of domes in sacred architec-
ture dates far back in Orthodox his-
tory. Basilicas, or large church

buildings, date as far back as the fifth
century. The best- known domed church,
the Hagia Sophia, was raised between
532 and 537 A.D. in Constantinople, the
city now known as Instanbul. The dome
of this Church of Divine Wisdom was de-
signed to inspire meditation on heaven
and the mysteries of the Almighty.
On the roof of Orthodox churches are
usually found one
or more cupolas
(towers with
rounded or pointed
roofs). One cupola
signifies Christ, the
sole head of the
Christian commu-
nity;two cupolas
symbolize two na-
tures - divine and
human in Jesus
Christ; three cupo-
las symbolize the
Most-Holy Trinity;
five cupolas repre-
sent Christ and the
four Evangelists; seven cupolas symbol-
ize the Seven Ecumenical Councils which
formulated the basic dogmas of the Or-
thodox Church, as well as the general
use in the Church of the sacred number
seven; nine cupolas represent the tradi-
tional nine ranks of Angels; and thirteen
cupolas signify Christ and the Twelve
Apostles.
The symbolism of the colors of Orthodox
domes is not strictly assigned, but can
be extrapolated from the rules guiding
Orthodox art. For instance, in Orthodox

iconography, gold represents the light of
God and his divine nature. Red is tradi-
tionally a reminder of the passion and
suffering of Jesus and the martyrs, but
also signifies the Resurrection and eter-
nal life. Green is the color of the Holy
Spirit, the natural world and new life.
Blue is a color associated with the “God
bearer,” or mother of Jesus, Mary. White
is another symbol of the light of God,
and is also used to denote righteous-
ness, purity and holiness.

High above the
church, in the
ceiling or dome,
is the icon of
Christ the
Almighty, the
P a n t o c r a t o r
(The word Pan-
tocrator is of
Greek origin
meaning "ruler
of all"). The
icon portrays
the Triumphant
Christ who
reigns as Lord
of heaven and

earth. As one gazes downward, it ap-
pears as though the whole church and all
of creation comes from Him. As one
looks upward, there is the feeling that all
things direct us to Christ the Lord. He is
the "Alpha and the Omega," the begin-
ning and the end. 
Every cupola, or where there is none, the
roof, is crowned by a Cross, the instru-
ment of our salvation. The Cross may
take one of many different shapes, gen-
erally according to the national tradition
of a particular local Church.

The Meaning of the Domes in Orthodox Church Architecture



Why do you trouble yourself in a house that is not your own? Let the sight of a dead man be a teacher

for you concerning your departure from hence. (St. Isaac the Syrian)
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Неке недоумице у Српском језику

Малим или великим словом:

1. Имена језика – малим или великим

словом? 

Одговор: малим, као и све остале

речи које се завршавају на –ски, -чки

2. Аустро-Угарска или Аустроугар-

ска? 

Одговор: Аустроугарска

3. Црква светог Марка или Црква

Светог Марка? 

Одговор: имена цркава пишу се вели-

ким словом: Црква Светог Марка,

Свети Сава, Храм Светог Саве...

4. Називи страних, непреведених гео-

графских имена – малим или великим

словом? 

Одговор: све се пише великим сло-

вом, осим помоћних речи. Пример:

Нотинг Хил, али Сијера де Авила.

5. Називи програмских језика, малим

или великим? 

Пишу се малим словом, као и имена

језика.

6. Да ли се пише “Ви, Вас, Вама, итд.

” или “ви, вас, вама, итд.”? 

Одговор: велико слово у персирању

користи се у пословној и службеној

преписци по правилу ако се обраћате

једној особи. У осталим случајевима

правилно је писање малим словом.

7. Ипад, ипхоне, нетбоок, андроид и

слични уређаји транскрибују се на

српски језик малим словом: ајпад,

ајфон, нетбук и андроид, са напоме-

ном да се андроид пише малим сло-

вом ако се уопштено мисли на уређај

а великим ако се мисли на опера-

тивни систем.

8. Називи историјских догађаја пишу

се великим словом прве речи ако је у

питању званични, устаљени назив тог

догађаја. Пример: Први балкански

рат, Дуги марш, Стогодишњи рат, Рат

двеју ружа. Ако користимо неки опис-

нији, мање званичан назив онда пи-

шемо малим словом: битка на Косову,

пунски ратови, два светска рата и

слично.

9. Нова Година или Нова година? 

У случају самог празника примењује

се оно опште правило да празнике од

више речи треба писати великим сло-

вом прве речи ако не садрже вла-

стита имена, односно Нова година.

Међутим ако не мислимо на одређен

празник (у смислу Нову годину коју

ћемо славити у ноћи између долазе-

ћег 31. децембра и 1. јануара) него

мислимо уопштено на следећу годину

после ове, онда се пише све малим

словом. Рецимо, "Срећна ти Нова го-

дина!" али зато "Желим ти срећу у

овој новој години."



Много пута се сећај током дана да овај дан може бити и последњи. 

(Св. Антоније Велики)
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ПОМОЗИМО НАШОЈ ДЈЕЦИ

СА ВЈЕРОНАУКЕ ДА ПРОНАЂУ

ПУТ ДО КОРПЕ СА ЈАЈИМА!



The demons are sleepless and immaterial, death is at hand, and I am weak. Lord, help me; do not let

Thy creature perish, for Thou carest for me in my misery. (St. Peter of Damascus)
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Дјеца стоје или сједе у кругу. Једно дијете хода иза њих с марамицом у руци
коју мора испустити иза неког, а да то нико не види.
Ако га дијете иза којег је оставио марамицу примијети, игра се понавља.
Ако га није примијетио, тада он постаје стара кошара и иде у средину круга.
Циљ је остати посљедњи у игри, тј. не постати стара кошара.

Стара кошара

Христос Васкрсе!-Ваистину Васкрсе!

Wishing a glorious Easter celebration to all members, friends

and parishioners of Sts. Peter and Paul Orthodox Church!

Church Choir



You cannot destroy the passions on your own, but ask God, and He will destroy them, 

if this is profitable for you. (St. Anatoly of Optina)
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