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Пут Крста - Вести Цркве Свете Тројице 
The Way of the Cross 

Holy Trinity News 

A friend of mine recently noted that the middle of the road is the “narrowest way,” being but a single 

line. Increasingly, it has been clear to me that it is a path that requires true self-control and sobriety. 

When we speak of what we know, we must remember what we do not know. And when we acknowledge 

our ignorance we must still remain faithful to the knowledge that has been given to us. 

St. Cyril of Jerusalem, in his Cathecetical Lectures (book 6) has this: 

For we do not explain what God is but candidly confess that we do not have exact knowledge concerning 

Him. For when speaking of the things concerning God, to confess our ignorance is the best knowledge. 

And 

But some one will say, If the Divine substance is incomprehensible, why do you speak of these things? 

Just because I cannot drink all the water in a river, am I not, in moderation, to take the amount that I 

need? Just because my eyes cannot take in all of the Sun, can I not see the little that I need? Or again, just 

because I have entered into a great garden, and cannot eat everything in it, would you have me go away 

altogether hungry? 

The same tension as can be observed between our knowledge and our ignorance can be found between 

our desire to do good and the thoughts and desires that pull us away from the good. (cf. Romans 7). 

Our life is properly found at the point of these tensions, a narrow line in the middle of the road. It was 

said by one of the Desert Fathers: 

Prayer is a struggle ’til one’s dying breath. 

In my few years among the “Jesus Freaks” (the phenomenon of young Christians in the late 60’s and early 

70’s), it was not uncommon to run across members from various “cults.” For as much as there was a 

great movement towards belief in Christ, there was an equal movement of start-up groups 

whose teachings and practices deviated from traditional Christianity, often led by strong per-

sonalities. A common characteristic that I noticed when meeting cult members was the sense 

of “nobody’s home.” Despite many of the virtues that could be seen among them, there was 

simply a sense that something was “missing,” some aspect of personality that left me hesitant 

and always wary.                                                                                                Continued on page 2 

   Saving Knowledge and Blessed Ignorance     
By Fr. Stephen Freeman 
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ДУША, ГРЕХ И СПАСЕЊЕ 
Читав смисао православног хришћанина је спасење душе. Не спасење тела, не спасење и продужење 
живота, него спасење душе. Душа је оно што је вечно, док је тело пропадљиво, као живот у телу који 
је коначан, док је живот душе бесконачан, макар за оне који се спасу. Они људи и оне душе које се не 
спасу, након смрти „живе“ неко време у паклу до коначног Суда, када губе и ту егзистенцију. Питање 
душе је питање вечне егзистенције. 
 
Да би се душа спасила она мора да се очисти од греха и нечистоћа које је за живота скупила а делом и 
наследила од својих предака, јер као што од родитеља и предака наслеђујемо тело, днк и склоности, па 
и материјално богатство или беду, болести и животно место где смо рођени, тако од наших родитеља 
и прародитеља наслеђујемо и њихово духовно наслеђе, добро и лоше, заслуге и грехове, посебно оне 
неокајане. Зато је јако битно да се умирући исповеди пред смрт али и да му се одржи опело и 
парастос, јер то будуће нараштаје лишава неких грехова. 
 
Душа се чисти кроз поштовање Закона Божијих и праведнички живот без греха, уз саборност 
присутну кроз Цркву. Поједини саможиви и егоистични верници верују да све могу сами, да сами 
могу да очисте своју душу и доспеју до Спасење само кроз њихов лични однос са Богом. Мисле да 
имају ексклузивно право да пречицом и мимо других људи дођу у небеске висине, међу Свете. То су 
вам јеретици који измишљају своју веру и отпадају од Истине. Али не може тако, то није постојало 
никада кроз духовни живот, почев од Аврама па преко Мојсија до Христа, постојала је стална нит 
Заповести и заједништва, не можеш бити Свет мимо људи и храма, Христова вера је вера саборности, 
заједништва. Исус Христос није дошао у свет да проповеда као усамљени проповедник усамљеним 
људима, као Буда на пример, већ је окупио апостоле, створио прву Цркву и дао благослов апостолима 
да га заступају на Земљи, да разрешавају грехове како на небу тако и на земљи. То дословно пише у 
Библији и објашњава зашто нам нема спасење без Цркве и свештеника, јер ма колико се ми упињали и 
живели праведнички ниједан нам се грех неће опростити док га не исповедимо пред свештеником и не 
причестимо се у Цркви, међу људима. Отуда је тако значајно ићи на литургију, исповедати се и 
причестити се достојно. У хришћанству нема ВИП верника који имају пречицу до Бога, ниједан 
православни светитељ то није био, јер је хришћанство вера љубави, где мораш имати љубав са људима 
да би имао љубав у Богу. Један велики православни светитељ је то дивно објаснио, препричавам га: 
 
Православна вера је као један велики круг, где смо ми сви на ободу, једна мала тачка ивице круга. И 
како узнапредујемо у вери и душа нам постаје чистија, то се ми све више приближавамо центру круга, 
Богу, и тим смо све ближи другим тачкама, људима до нас, док на крају сви не постанемо Једно у 
Једном, док сви не постанемо Једно у Љубави, где смо сви исти. То је суштина наше вере и наше 
саборности, зато се не може бити хришћанин а не присуствовати Светој литургији и у саборности 
Светих тајни, јер све што ми радимо испуњавамо заједно, јер како рече Господ наш Исус Христос, где 
се двоје нађу у молитви, ту је и ОН. 
 
Чак и они Свети људи православља који су се подвизивали аскетски по пустињама и пећинама, а 
њихове Житије су пуне тих сведочанстава, нису могли на небо без Светог причешћа и Цркве, па макар 
то било на самом крају њиховог земног живота, кад су пред смрт улазили у Цркву на причешће или им 
је Бог слао свештеника да их на самрти исповеди и причести. Нико се сам није родио, нити сам треба 
да оде са овог света, јер на оном свету и у рају нема ВИП ложа и усамљених оаза за намћорасте и 
саможиве вернике. Тамо живе Свети у љубави и заједништву. А хришћански живот и пут у Небо је 
пут чишћење душе: пост, молитва, литургија, поштовање Божијих закона и заповести, Свете тајне, 
исповест, причешће. 
И како човек живи и стално се моли, пости све постове, пости средом и петком и слави црквене 
празнике, тако га Бог кроз Духа Светога обавештава и наводи како да још достојније и праведније 
живи, даје му мудрост и созерцање овога света како би достигао онај свет. За тако нешто није 
потребна наука или неко философско знање, напротив, Православље је вера разума и простоте душе и 
ума. Православље је вера простих људи. Само они који су једноставни и искрени лако схватају и 
примају благодатну силу православља и Свети Дух, док они који мудрују, ситничаре, формалишу, 
сумњају, сами осмишљавају своје верзије вере, од њих Дух Свети одступа и не рашчишћава им разум. 
Стога су                                                                                                                             (настављено на стр 3)  

(Continued from page 1)                                                                                                                                                                                                                                                           

I have thought long about this through the years in that I’ve seen its manifestation in many other places (not all of them religious). 

Something had taken place within a person that “silenced” something that should, normatively, be present. The result has always 

been a diminishment of their humanity. 

St. Maximus offers something of a hint in thinking about this important tension. He describes us as having “two wills.” The first he 

called the “natural will” that is the fundamental drive of our nature. It is inherently good, and desires the good that properly be-

longs to us as human beings. The second he named the “gnomic will,” (meaning the “choosing will”). It is fragmented, separated 

from the natural will as a result of the Fall. It is uncertain and inconsistent, sometimes choosing the good, and sometimes not. The 

presence of these two wills means that there is always a tension within us, a “background noise” that is the sound of our present 

existence. 

The temptation found in the “cult-like phenomenon” is an end-run that seeks to silence the noise of this inner tension. Since we 

are unable to simply conform the gnomic will to the natural will of our ownselves (normatively, it is the end-product of the life of 

grace, a reunion and healing of this fundamental schism within the soul), we substitute some other will for the natural will, one 

that will overpower and suppress the gnomic will and produce a false harmony, an inner peace that is not a true peace, but a false 

identity and diminished personhood. 

What I’ve see through the years is that what I first saw in the cult phenomenon is actually more common than that. Almost any-

thing can serve the purpose of suppressing the natural will and creating a false harmony: ideologies, political groups, cliques, 

strong personalities such as narcissists, etc. When these things are in place, the individual begins to see the “struggle” as outside 

themselves. Their work becomes one of silencing the struggle within by projecting it onto those outside. It is a great temptation – 

and the more firmly it is set in place – the harder it is to come out of it. When those working with cult members described a pro-

cess of “de-programming” (which was often quite abusive), they were confronting this very thing. 

In that we live in a culture whose primary principle is that of maximizing pleasure (it’s what consumerism is all about), we are quite 

vulnerable to the false pleasure of a silenced, or muted “natural will.” We drown it out with the noise of the consumption that sur-

rounds us. Often, we are simply left with an emptiness, marked by a “false fullness” of those things that can never satisfy us. All 

utopian schemes have an immediate goal of silencing the natural will, for it will not allow us to be blithely happy with anything less 

than the truth. 

This brings me back to the narrow way. In this life, the tension between the natural will and the gnomic will, between the good for 

which we are created and the lesser diminished goods that tempt us, is normative. It is perhaps not “ideal,” in that what I am de-

scribing is part of our brokenness. However, an honest brokenness is much to be preferred to a false wholeness. St. Cyril’s observa-

tions, quoted earlier, point to this life of healthy (normative) tension. 

We long to know God (it is our natural will, indeed). It is also true that what we know of God is extremely limited. Our knowledge is 

always framed with an abiding ignorance. Christ, in His extreme humility, embraced certain expressions of ignorance. When asked 

about the time of the “restoration of the kingdom,” Christ said, “It is not for you to know times or seasons which the Father has put 

in His own authority.” (Acts 1:7) There are boundaries to our knowledge, an ignorance that is proper to our nature. 

Our modern drive towards mastery of all things (so as to mass-produce universal pleasure) makes us rebel against the very notion 

of ignorance. If something cannot be fully known, then we declare it to be unworthy of knowledge. My own approach has been to 

start with what we do know: we know Christ and His death and resurrection. We have His commandments and the abiding pres-

ence of the Church which He gave us. And this knowledge of God through Christ is bounded by ignorance. Does it answer every 

question? Of course not – and it would be unhelpful if it did. 

Within the life of the Church, there is a possible temptation to “get behind Christ,” to seek out “God” without reference to our ig-

norance and limitations. It is, I think, something inherent to the “mysticism” we find in the Church – a relationship with God with-

out boundaries. However, our ignorance is a boundary and is as essential to the truth of our being as is our body itself. We are 

creatures, bounded by limits. Everything we know, everyone we know, we know within limits. Our ignorance surrounds us on every 

side. 

The narrow way exults in what it knows, and ponders with humility the ignorance that accompanies it. To be whole is also to be 

who and what I truly am. It recognizes the tensions within us, and though it struggles to know God more fully, it also struggles to 

know its own limits and the mystery of our own ignorance.  God give us grace to walk in such a place. 
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Dear Holy Trinity Parishioners, 

As many of you know, Casey Schuble, the young lady who cleans our hall along with many other duties at Holy trinity is 

out until December 1 convalescing from shoulder surgery. Because of this, your help is needed for the next eight weeks. 

First, for those hosting our weekly coffee hour and using the kitchen, we ask that all dishes and utensils used not only be 

washed but put back into cabinets and drawers where they came from. Also, we need a volunteer to empty all trash and 

recycle cans before heading home on Sundays. 

Second, we have catering events scheduled on October 8, and October 22, as well as November 5, and November 12. 

Which means that we need: 

1. Someone to volunteer as a crew chief for any of these dates with three or four helpers to clean the yard of sticks 

and leaves, trim, blow off the patio and garage sidewalks and gutters, make sure the island on Geyer is free of 

debris as well as the parking lot area.  Four different crew chiefs and volunteer groups would be wonderful and 

lessen the load on everyone. This would need to be done on Saturday mornings so that the facility is ready by 

2:00 pm. 

 2. A volunteer crew chief for each of these dates with three or four helpers to set tables, run the floor machine, 

prep tables and chairs, put on tablecloths, napkins, and silverware. This would need to be done on the Thursday 

or Friday before the above dates. 

Please consider organizing a crew and volunteering your time for the above dates. It would help our church immensely! 

Pease contact Petar Buha at 636-626-9487 or David Lekich at 314-267-9659 to volunteer.  

Thank you. I look forward to hearing from you! 

Sincerely, 

Petar Buha  

Executive President, Holy Trinity Serbian Eastern Orthodox Church  

O C T O B E R  2 0 2 2  

DO YOU FEEL LIKE YOU DON’T KNOW WHAT IS 

GOING ON IN OUR PARISH?  

Checkout our Facebook page:  

https://www.facebook.com/HolyTrinitySt.Louis/ 

 

ARE YOU RECEIVING OUR HOLY TRINITY CHURCH TEXT 

ALERTS? Text Fr. Ljubomir at 815-543-6170 to be added. 

 

ARE YOUR FRIENDS & FAMILY RECEIVING OUR NEWSLET-

TER AND CHURCH EMAILS?  Share the news! Have them 

email htseoc.stl@gmail.com to be added. 
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COFFEE HOUR:   Looks like Fall is upon us; kids are all back in school!  Yeah!  Thanks to all of our past spon-

sors but we are still in need of sponsors thru the end of the year.   Sponsors 9/4 Luida Savina; 9/11 Zorica Mi-

trovic and Nada Biocanin and friends; 9/18 Sunday School barbeque; 9/25 Ljubisa Lausevich IMO of Zivorad and 

Cveta.  Note:  Thanks to the following for helping out Dragan Acamovic Coffee hour last month: Goran Mitrovic, 

Vladimir Biocanin, Vinko Matic, Zoran Kurtuma, Ljuban Borojevic and Predrag Arnaut.  Sign up sheet is in the 

hallway by the kitchen!   

FOCUS:   Thank you to Zorica Mitrovic for bringing in quite a few bags of clothes for Focus and Radomir 

Ostojic for the grocery items.  Food (non-perishables only) are much needed for their food bank.   

THANKS:  Nicholas Wade for sponsoring the bulletin this month.  Thank you to Nedeljko Tomic for donating 

hand sanitizer and soap and Vladimir Biocanin for chips for the bar.  Many thanks to Zika Marjanovic for fixing 

the church air conditioning.  Hvala!   

CONGRATULATIONS:  We are proud to announce the induction of our Church Board President, Petar Buha, in 
the Affton High School Sports Hall of Fame.   Also, congratulations to Isidora Ilic on her baptism in the Orthodox 
Church. 

PATIENT INFO:  Last month we said goodbye to the Todorov family and Haviza family; unfortunately the Hav-

iza family had to spend an extra 30 days with us due to complications with Mara.  All seems to be good now!  

This month we will welcome 2 new families: Aleksandra Uzelac age 3 along with parents Tatjana and Ivan and 

sister Andjela.  They will be arriving October 5 where they will be staying at Home 2 Suites for a few days then 

moving to Ronald McDonald House.  Second family is expected October 15;  Nadja Djerovic along with parents 

Milica and Aleksandar.   They will also be staying at the hotel hopefully for a few days before moving to Ronald 

McDonald House.  Fr. is still working on these accommodations.  Both of these children are here for surgery 

from Dr. Park.   More info to follow.  

 As we have always said, none of this would have been possible if it wasn’t for the generosity of you, our pa-

rishioners and friends.  Thank you for all of your support to the Bishop Nikolaj Fund.  Donations are always wel-

come and so appreciated! 

Congratulations to our newly married 

Milos Vukadinovic and Emily Scott 

Abby Reynolds and Patrick Daul 

Nenad Curic and Jamie Sahn 

May God grant them many years! 
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 Шта човеку даје вера? 
    
 
Независно од тога да ли се спремамо да се бавимо 
мисионарским радом или не – ако себе сматрамо 
православним хришћанима треба да схватимо једну просту 
истину: Свето Писмо није наша приватна својина. Свако од 
нас ће на Страшном Суду дати одговор – да ли смо знали 
Христа и својим животом посведочили о Њему или смо се, 
без обзира што смо примили Свето Крштење, својим 
животом одрекли Њега. 
 
Као што знате, у Америци је била предузета озбиљна 
мисионарска делатност да се у ту земљу донесе 
Православље. Говорим сада о јеромонаху Серафиму Роузу. 
До примања монашког пострига отац Серафим је био 
протестант. Школовао се на неколико универзитета у 
Америци а затим за себе открио Православље, тачније, 

Православље се открило њему. Горећи вером, он је пожелео да тај драгоцени бисер подели са другима. 
Почело је овако. 
 
Два млада човека, будући отац Герман (Подмошенски) и отац Серафим (Роуз) живели су у једном од 
либералних центара Америке. Управо тамо, на универзитету Беркли који се налази у Калифорнији они 
су и решили да почну своју делатност да би показали лепоту православне вере свима који желе да је 
виде. Ево шта су урадили. На главном улазу универзитета налази се велики плато преко кога је 
пролазило свакодневно шездесет хиљада студената. Једног јутра су отац Серафим и отац Герман изашли 
на средину платоа, поставили две столице и сто. На сто су ставили икону Спаситеља, сели и наставили 
да седе у тишини, разговарајући само са људима који би показали интересовање. 
За буквално пет година њихове делатности (они су ово радили за време школске године), како ми је 
причао сам отац Серафим, око девет хиљада људи је примило Православље и крстило се. Све то се 
догодило захваљујући томе што су они у овој двојици младих људи видели Христов лик. То о нечему 
говори. 
 
На другим местима универзитета окупљали су се будисти, мормони, различите атеистичке организације. 
Протестанти су звали: „Господ вас љуби. Дођите, Исус вас љуби!“ Отац Серафим и отац Герман никада 
ништа слично нису радили – за њих је то радио Христос, Чији је лик на икони људима говорио много 
више. 
 
И ето ми, као православни људи, можемо нечему да се научимо из тог примера. Морамо да схватимо: 
једино Бог може да призива и обраћа људе Себи, а све што ми можемо да учинимо је да унеколико 
помогнемо том процесу. Сви ми заједно треба да постанемо Христове руке, Његово лице, Његов дах. 
Својим присуством ми можемо или одгурнути људе од вере или им дати слободу. Међутим, свеједно – 
дело обраћења врши Сам Христос. 
 
Када сам се сусретао са оцем Серафимом, питао сам га: – Оче Серафиме, док сте заједно са оцем 
Германом седели за тим столом и људи вам прилазили, шта је било најчудније питање које су вам 
поставили? Одговорио ми је: – Једна жена ме је питала: „Ви хоћете да кажете да сви православни 
хришћани изгледају као ви?“ 
 
Дужан сам да застанем и објасним овде нешто. Ми, свештеници и монаси, покушавамо да изгледамо 
онако како нас је Господ створио и максимално да се приближимо лику који нам је Он оставио. Ако 
брада расте, нека расте. Ако коса расте, па нека и она расте. У одевању се трудимо да избегавамо 
накинђуреност. 
                                                                                                                                        (настављено на стр 7) 
 



 7 

 

O C T O B E R  2 0 2 2  

(наставак са стране 6) 

И ето, та жена је, погледавши икону Спаситеља која је стајала испред њих на столу и упоредивши је са 
изгледом оца Серафима и оца Германа рекла: – Ви не изгледате као овај Човек на слици. Отац Серафим 
је изненађено питао: – А како, по вашем мишљењу, изгледамо? – Ви имате тако мрачна лица, изгледате 
као гробари који раде на гробљу. 
 
Причам вам ово из следећег разлога. Данас смо ушли у храм у Лаври и видели људе који су се кретали 
по храму са лицима која уопште не сведоче да у нашој Православној Цркви постоји радост. Лица која 
видимо, на жалост, не показују да у нашој Цркви има живота. Ушао сам у храм и одмах помислио: 
„Можда сви чекају да почне парастос?“ Господ је постао човек између осталог и да би нам показао 
како да живимо. Хајде да размислимо шта својим ближњим показујемо нашим животом? Често се чак и 
поздрављамо и разговарамо са раздраженошћу. Неопходно је да се замислимо над овим. 
 
У Москви смо се сусретали са младим људима који су говорили: „Желели бисмо да будемо мисионари 
и проповедници“. Шта то значи? Као прво, да би некоме нешто дао, потребно је прво да то и имаш. 
Ради тога је неопходно да будемо људи Цркве, неопходно је да живимо у Цркви. Често покушавамо 
другима да предамо религију, док је потребно да ближњима дамо веру. Господ се може видети само 
кроз нас и ми можемо показати људима Христа само ако научимо да испуњавамо Његове заповести и 
љубимо. И ако желимо да обратимо некога у нешто онда, сигурно не у музејске чуваре црквене 
древности, већ у носиоце Христове светости. 
 
Многи новообраћени људи су ми говорили да је разлог због кога су се заинтересовали за наш манастир 
и затим примили и Крштење у њему – заједница. Видели су заједницу која се разликовала од других 
које су знали. Ова заједница је пре свега имала заједничку молитву. Са бригом се односила према 
својим члановима. 
 
Ви сви знате, наш манастир је почео као друштво за помоћ бескућницима. Изградили смо мали 
смештај, уредили тамо ноћни смештај. Имали смо мали магацин са одећом где смо могли да 
пресвучемо и нахранимо потребите. Они који су долазили код нас могли су да добију много тога уз 
изузетак новца и дроге. Многи свештеници су ми постављали питање: „Јел им проповедаш? Учиш их 
шта је Православље? Јел их чиниш православнима?“ Мој одговор је био и остаје: ја још никада и никог 
нисам учинио православним. Они ме питају: – Говориш им о Христу? Одговорим им: – Ја увек говорим 
о Христу! – А шта? – Говорим им: „Како сте?“; говорим им: „Једите“; говорим им: „Одморите се“. 
Питам их: „Шта вам је потребно?“. Говорим им да су ту пожељни гости. Шта им говорим о Христу… 
Бог – није предавање…Постоји човек за кога знам да се моли за мене. Раније је био бескућник и био је 
међу првима о коме смо се бринули у нашем манастиру. Звали су га Иса. Био је из Јапана. Тамо је и 
стекао добро образовање. 30-их година је, као и многи, дошао у Њујорк да би постао богат и познат, 
али је упао у лоше друштво и почео да користи наркотике и алкохол. Срео сам га на прагу нашег дома 
док је претурао по смећу да би нашао макар нешто за јело. Био је фебруар, падао је мокри снег. Након 
дужег наговарања успео сам да га уведем унутра, дам му одећу, наговорим га да се истушира. 
 
Иса је са нама провео четири и по године. Крстили смо га у част светог Николаја Јапанског. Једном 
приликом смо разговарали и он ме је питао: – Одлазио сам у многе цркве и ти си једини који са прага 
није покушао да ме обрати у своју веру. Зашто ниси почео да говориш са мном о Христу? 
 
Драги мој, одговорио сам, ја разговарам са тобом о Христу сваки пут када ти кажем: „Добро јутро!“; 
разговарам са тобом о Христу сваки пут отварајући ти врата када долазиш код нас. Разговарам са 
тобом о Христу сваки пут када седаш за наш сто да са нама поделиш јело. Неко време након нашег 
крштења помогао сам му да оде у Свету Земљу. Боравећи неко време у манастиру Свете Екатарине на 
Синају постао је монах и сада живи у Јапану, постао је један од оснивача монашке заједнице у својој 
отаџбини. Без икакве проповеди. 
 
Вера не почиње апологетиком. Вера почиње љубављу! И у том смеру ми не чинимо довољно. 
Познавати богословље не значи обавезно и знати Бога. Дужни смо да схватимо да ако узимамо на себе 
одговорност да изађе са јеванђелском проповеди о Христу, али својим не-знањем (не-познавањем)  
                 (настављено на стр 8) 
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(наставак са стране 7) 

 
Христа одгурнемо људе од Њега, онда нам је боље да ставимо себи камен око врата и бацимо се у 
море. Дужни смо да се учимо да водимо духовну борбу. Из те борбе треба да изађемо као добри и као 
људи који воле. 
 
Мојим парохијанима говорим да су они истинско богатство Цркве. Не зграде, не новац који смо 
сакупили, већ ми и наша љубав према Христу представља богатство Цркве. А ми сами постајемо 
сиромашнији и сиромашнији… Није важно колико храмова имамо. Број верних постаје све мањи. Ако 
се Црква не испуњава људима који воле Бога и једни друге, то је онда – лоша дијагноза. Где ћемо 
привести људе? У зграде? У учионице? 
 
Желео сам да вам испричам још нешто у вези са једним богатим човеком из Калифорније. Када је 
одлазио у једну или другу цркву – њему је било свеједно којој хришћанској конфесији је припадала – 
без изузетка је слушао: – Да ли имате заказан сусрет са свештеником? – Не, нисам се договарао за 
сусрет, али ми је потребан разговор. – Он не може да се види са вама јер је у овом тренутку заузет – 
слушао је као одговор. Били сте у сличној ситуацији? Нису га примили ни у православном храму. И 
ето, када је умирао, рекао је свом адвокату: – Сав свој новац желим да оставим првом хришћанину који 
када те буде срео неће рећи ништа слично, већ ће те једноставно примити и попричати са тобом. 
 
Научио је свог адвоката: – Уђи у било који храм у граду, ако је у питању саборни храм, питај епископа; 
ако је манастир, питај игумана; ако је парохијска црква питај свештеника; ако је протестантска група у 
питању, питај пастора. Прво који те сретне као што би те Христос срео нека добије мој новац. Адвокат 
је ишао из храма у храм шест недеља и ни један од свештеника није хтео да га прими без заказивања. 
Адвокат је представљајући се говорио: – Ја сам случајни пролазник, просто бих желео да поразговарам. 
Одговарали су му да не могу да га приме. 
 
Међутим, такав свештеник се појавио. Он се звао Владимир – прости српски свештеник. Петнаест 
година пре тога је изгубио супругу и од тада живео у забаченом делу града, служио у полуразрушеном 
храму где је прокишњавао кров, а сви зидови су потамнели од тамјана и чађи од свећа. Адвокат је 
покуцао на врата. Отац Владимир га је без сувишних речи позвао да уђе и питао: – Како ти могу 
помоћи? Предложио је госту шољу чаја, чак и не питавши га ко је. Адвокат му је рекао: – Оче 
Владимире, имам нешто за вас. Отворивши ми врата и пријатељски сусревши ближњег као што би то 
сигурно и Христос урадио, ви ћете сада добити чек на петнаест милиона долара. За овај новац отац 
Владимир је реновирао не само храм, већ је изградио и нови парохијски дом. Реновирање и изградња је 
коштала четири милиона долара, а све што је остало дао је различитим добротворним организацијама 
које су имале прихватилишта за бескућнике. 
 
о. Владимир ми је рекао тада да му је Бог дао новац и да он узима онолико колико му је потребно, а да 
је остатак новца желео да подели са потребитима. То је – јеванђелска благовест. Овај човек је – 
свештеник. Он је показао у себи лик Христов. 
Схиархимандрит Јоаким Пар 

O C T O B E R  2 0 2 2  
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Holy Trinity Serbian Orthodox Church 

2022 Calendar/Kaлендар 

October-Okтобар 

Saturday 

1 
4:30 p.m.        Vespers -Вечерње 

Sunday 

2 

10:00 p.m.      Divine Liturgy 

                        Света Литургија 

Saturday 

8 

 10:00 p.m.      Divine Liturgy  - Memorial Saturday 

                        Света Литургија -  Задушнице 

Sunday 

9 

10:00 a.m.      Divine Liturgy 

                        Света Литургија 

      Saturday 

15 

 4.30 p.m.        Vespers 

                        Вечерње 

  

       Sunday 

16 

 10:00 a.m.     Divine Liturgy 

                       Света Литргуја 

Saturday 

22 

4.30 p.m.        Vespers 

                        Вечерње 

Sunday 

23 

10:00 a.m.     Divine Liturgy 

                       Света Литургија 

Wednesday 

26 

5:00 p.m.        Vespers 

                        Вечерње 

Thursday 

27 

10:00 a.m.     Divine Liturgy – Venerable Mother Paraskeva 

                       Света Литргуја -  Преподобна Мати Параскева 

Saturday 

29 

4.30 p.m.        Vespers 

                        Вечерње 

Sunday 

30 

10:00 a.m.     Divine Liturgy 

                       Света Литургија 

Kolo Slava Banquet – Слава Кола Срспких Сестара 

ALTAR BOY WORKSHOP– Sunday, October 9th 12:00 pm 

FOR ALL YOUNG MEN INTERESTED IN SERVING IN THE ALTAR 

This is a refresher course for those who already serve in the altar and an introduction 

for our first time altar boys.  

If you have any questions, contact Kris at 314.574.4827 


