
 

 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за мај 2018. 

• 06.05. - ЂУРЂЕВДАН (недеља) - Св. Литургија у 
10:00 часова 

• 12.05. - СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ (субота) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

• 13.05. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 17.05. - ВАЗНЕСЕЊЕ - СПАСОВДАН (чeтвртак) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

• 20.05. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 24.05. - СВ. КИРИЛО и МЕТОДИЈЕ (четвртак) - Св. 
Литургија у 10:00 часова 

• 27.05. - ПЕДЕСЕТНИЦА - ДУХОВИ - Св. Литургија у 
10:00 часова 

• 28.05. - ДУХОВСКИ ПОНЕДЕЉАК - Св. Литургија у 
10:00 часова 

 

ОБАВЕШТЕЊА 

• Канцеларија ЦШО отворена је уторком, четвртком и 
петком од 09:00-12:00 часова 

• Четнички банкет (Ђурђевдански састанак) 
одржаће сеу недељу, 20. маја после Литургије 

• Први концерт обновљеног КУД-а „Хајдук Вељко“ 
одржаће се 16. јуна 2018. године 
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    СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЈЕ  

Овај славни и победоносни светитељ беше 

рођен у Кападокији као син богатих и 

благочестивих родитеља. Отац му пострада 

за Христа, и мајка му се пресели у 

Палестину. Када порасте, Георгије оде у 

војску, где доспе у двадесетој својој години 

до чина трибуна, и као такав беше на 

служби при цару Диоклецијану. Када овај 

цар отпоче страшно гоњење на хришћане, 

ступи Георгије пред њега и одважно 

исповеди, да је и он хришћанин. Цар га баци у тамницу, а нареди 

да му се ноге ставе у кладе а на прси тежак камен. Потом нареди, 

те га везаше на точак, под којим беху даске са великим ексерима, 

и да га тако окрећу, док му цело тело не поста као једна крвава 

рана. По том га закопа у ров, тако да му само глава беше ван 

земље, и остави га у рову три дана и три ноћи. Потом преко 

некога мађионичара даде му смртоносни отров. Но при свим 

овим мукама Георгије се непрестано мољаше Богу, и Бог га 

исцељиваше тренутно, и спасаваше од смрти на велико 

удивљење народа. Кад и мртваца једног молитвом васкрсе, тада 

многи примише веру Христову. Међу овима беше и жена царева 

Александра, и главни жрец Атанасије, и земљоделац Гликерије, 

и Балерије, Донат и Терина. Најзад осуди цар Георгија и своју 

жену Александру на посечење мачем. Блажена Александра 

издахну на губилишту пре посечења, а свети Георгије би 

посечен 303. године. Чудесима, која се десише на гробу светог 

Георгија, нема броја. Нема броја ни његовим јављањима у сну и 

на јави многима, који га споменуше и његову помоћ поискаше 

од онда до дана данашњега. Разгоревши се љубављу према 

Христу Господу, светом Ђорђу не беше тешко све оставити ради 

те љубави: и чин, и богатство, и царску почаст, и пријатеље, и 

сав свет. За ту љубав Господ га награди венцем неувеле славе на 

небу и на земљи и животом вечним у царству Свом. Још му 

дарова Господ силу и власт да помаже у бедама и невољама 

свима онима који га славе и његово име призивају  

СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 

 Родом из Попова Села у Херцеговини, од родитеља простих, но 
благочестивих. Од малена беше испуњен љубављу према Цркви Божјој, а 
када поодрасте, оде у требињски манастир Успенија Богородице и прими 
монашки чин. Као монах убрзо се прочу због свог озбиљног и ретког 
подвижничког живота. Јер налагаше на себе подвиг за подвигом, све 
тежи од тежега. Доцније би изабран и посвећен за епископа захумског и 
скендеријског, мимо своје воље. Као архијереј најпре становаше у 
манастиру Тврдошу, и одатле као пастир добри утврђиваше стадо своје у 
вери православној чувајући га од свирепства турског и лукавства 
латинског. А када би и сувише притешњен непријатељима, и када 
Тврдош би разорен од Турака, пресели се Василије у Острог, где се тврдо 
подвизаваше ограђујући стадо своје беспрестаним и топлим молитвама 
својим. Представи се мирно Господу, у XVI веку, оставивши своје целе и 
целебне мошти, неиструлеле и чудотворне до дана данашњега. Чудеса на 
гробу светог Василија су безбројна. К његовим моштима притичу и 
хришћани и муслимани, и налазе исцељења у најтежим болестима и 
мукама својим. Велики народни сабор у Острогу бива сваке године о 
Тројицама.  


