„Сазидаћу Цркву Своју, и врата пакла неће је
надвладати“(Мт. 16, 18).
Драга браћо и сестре,
Драги пријатељи,
Осврћући се на протекло вишемиленијско трајање историјског живота Цркве и осам векова
аутокефалности Српске Православне Цркве, благодаримо Господу и Оснивачу њеном, што је Духом
Светим сачувао здравом, целосном, иако често нападаном до крви, и што је потврђена реч Његова да је
„ни врата паклена неће надваладати“. Отуда наша Православна Црква наставља да истиче савременом
свету Крст Господа „кротког и смиреног срцем“ (Мт. 11, 29), Онога који воли сваког човека независно од
расе, боје коже, пола и неке друге разлике, а нарочито грешника и „најмањег брата“, којег моћници
земаљски често жртвују као величину недостојну пажње када је у питању остварење њихових циљева.
Православље нас увек изнова позива на откривање смисла и радости нашега постојања, на обликовање
оног људског лика који човека чини човеком и који је у нашем народу поистовећен са иконом, образом
Божјим у човеку. Хришћани су позвани да просвете не само културни и социјални живот, већ да човека
преобразе „изнутра“, почевши од себе самога. Све ово говоримо да бисмо подсетили на већ познату
истину: из истинске духовности извире и здрав друштвени живот и стога се садашњост и будућност могу
градити, ако желимо да останемо верни Српској традицији – предању и историјском народном завету,
једино на непоколебљивим темељима Светосавске духовности и саборности.
Као наследници Светога Саве и припадници Православне Цркве, која је увек била помагач у проблемима
човека, ради личног и општег добра, не можемо да будемо и останемо незаинтересовани и равнодушни
према Њој. Ради општег добра, апелујемо на све вас да поред активног учешћа на богослужењима и
материјално - годишњим добровољним прилогом - парохијалом, а према досадашњем обрасцу и
вашим могућностима, помогнете своју Цркву и њену мисију.
У молитви да се ваш живот креће и бива од Оца и Сина у Духу Светоме, срдачно вас поздрављамо.
У име управе ЦО и парохије у Базелу ваш парох
Базел, о Педесетници 2019. год.

протојереј-ставрофор Милутин Николић

ПС
Часови веронауке: Базел, у Ст. Албан храму сваке прве и треће недеље у месецу после Св. Литургије,
као и у Нидергесгену сваке друге и четврте недеље у месецу после вечерњег богослужења, осим за време
школских одмора.
Пробе хора – црквеног појања: Базел, у Ст. Албан храму средом од 19.00 до 21.00 ч. За сва ближа
обавештења можете се обратити канцеларији Црквене општине на те. 061 - 272 08 68.
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