
 

Бојко Борисов : Не могу да затворим цркве 
“Само Господ може да нас извуче из 

ове кризе”, изјавио је на прес 

конференцији председник Владе 

Бугарске Борис Борисов.  

На питање новинара да ли се мере, 

које је предузела Влада у време 

пандемије корона вируса, тичу и 

Цркве г. Борисов је одговорио да је 

разговарао са Митрополитима и 

позвао их да вјерујући држе сигурно 

растојање у храмовима и да се врши 

дезинфекција простора и цјеливајућих икона.  “Знам да ће многи 

противници Цркве, и атеисти рећи: Затворите цркве!  

За све друго, имам вољу, имам смелост, , али то не могу да урадим., 

рекао је председник Владе, подвлачући  јасно да такву одлуку “може да 

донесе само Свети Синод наше Цркве”. 
Извор : orthodixianewsagency.gr 

 

Цвети Тога дана је Исус Христос, праћен својим ученицима и мноштвом 

народа, кренуо из села Витиније у Јерусалим. Дошавши до села Витфага, у 

подножју Маслинске горе, рече двојици ученика: "Идите у село које је пред вами, и 

одмах ћете наћи магарицу привезану и магаре с њом; одрешите је и доведите, И ако 

вам ко год шта рекне, кажите: требају Господу! - и одмах ће их дати". Ученици 

урадише како им је Христос заповедио, и кад доведоше магаре, Он га узјаха и на 

њему крете у Јерусалим. Глас да долази Спаситељ, онај што је васкрсао Лазара, 

брзо се раширио и мноштво народа Му се придружило. Једни су га сусретали с 

палминим гранчицама у руци, друти су бацали своје хаљине на пут куда ће проћи, 

трећи су резали гранчице од дрвета и бацали на пут. Када Исус Христос изиђе на 

Маслинску гору, они који га пратише повикаше: "Осана Сину Давидовом! 

Благословен који иде у име Господње, цар Израиљев!" Али Исус је целим путем 

био жалостан, и кад силазаше низ гору, он баци поглед на Јерусалим у долини, 

заплака се и рече: "О, Јерусалиме! Кад би ти знао, особито у овај дан, шта је за 

срећу твоју; али је сад сакривено од твојих очију. Јер ће доћи дани да ће те 

опколити непријатељи твоји са свих страна, и разбиће тебе и децу твоју и неће 

оставити у теби камен на камену за то што ниси познао време у које си похођен". 

Све се то дешавало пред празник Пасхе, па се у Јерусалиму беше сакупило света из 

многих крајева. Угледавши Исусов улазак у Јерусалим, многи се запиташе: "Ко је 

то?", а из гомиле народа одговорише: "Исус, пророк из Назарета Галилејског".  

 
 

 

Потом Христос уђе у храм, где су били кљасти и сакати, смилова се на њих и све 

их исцели. Међу народом и децом завлада велико одушевљење, те му клицаху: 

"Осана, Сину Давидовом, Цару Израиљском!" Слушајући то, приђоше Му неки 

фарисеји, па му рекоше: "Чујеш ли то што ови говоре?", нашта им он одговори: 

"Зар нисте никада читали: из уста мале деце и одојчади, начинио си себи хвалу". 

Целог дана је Исус Христос држао проповеди у храму, а увече се са својим 

ученицима вратио у Витинију. 

 Уочи овог празника, држи се вечерња, врши се литија са палмовим 

гранчицама или врбама, а освећују се у недељу на јутрењу после читања 50. 

псалма, посебном молитвом и кропљењем богојављенском водицом. Гранчице 

се током године чувају поред славске иконе у домовима. Канон за овај празник 

написао је Косма Мелод - Јерусалимљанин (средином VIII века). Овај канон 

сматра се најлепшим каноном овог врсног песника. Догађај Христовог уласка у 

Јерусалим, на икони се представља: Христос јаше на магарету, кога прате 

ученици, а народ простире своје хаљине и баца гранчице на пут. 
 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
U  utorak   24.  Marta 2020 godine,  upokojio  se u Gospodu Sava Dragutinovi}.  

Pokojni  Sava je ro|eni brat Slavi Plani} i Milivoju Dragutinovi}. Wegova 
sahrana }e biti  na na{wm lokalnom grobqu Sveti Sava na Valings putu, ~im se 
telo pokojnika  prebaci iz Srbije u Klivland.  Bog da mu  du{u prosti  a wegovoj  

porodici, supruzi Radi, deci,  unu~adima i ostaloj familiji  na{e iskreno  
sau~e{}e! 

***  
 

Bilten Srpske Pravoslavne Crkveno{kolske-Op{tine Sveti Sava 
2151 West Wallings Road; Broadview Hts., Ohio  44147 

 Today our Church celebrates:  
Danas  na{a Crkva  proslavqa: 

Apr.12
th
 2020 –Mar.30

th
 
 
 2020 

 

   

 NEDEQA6. POSTA - Cvetna 
Tone 1

th
 Ep. 247 (Phil. 4:4-9)  

Gospel: Jn. 41 (12:1-18)  
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Уснуо у Господу Епископ ваљевски Г. Милутин  -  Са великом тугом и вером у 

васкрсење у Царству небеском, у понедељак 30. Марта, у КБЦ „Драгиша Мишовић“ 

у Београду упокојио се наш драги духовни отац, Преосвећени Епископ ваљевски Г. 

Милутин, након краће болести изазване корона вирусом. 

Вјечнаја памјат! 

 

 

DETAQNO 
^I[]EWE 

CRKVE I 
POLIRAWE 

PODA U 
CRKVI 
Hvala: 

Predsedniku 
Simi 

Petkovi}, 
Nikoli i  

 

Bosi Rodi}, 
Marku 

Ivanovi}, 
Jugoslavu 

Vidi}, 
proto|akonu 

Qubi{i 
Mitrovi} i  

o. Milu 
Mati} 


