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Будимпешта, 10. новембар 2011.

Прослављени Света Петка и Свети Лука

У

Славске свечаности у Мајшу, Илочцу и Мађарбоји

српској православној цркви у
Мајшу, поводом храмовне славе Свете Петке, литургију су
служили протојереј Лазар Пајтић,
архијерејски намесник мохачки,
отац Пантелејмон, игуман манастира Грабовца, јереј Јован Бибић, парох сантовачки, јереј Милан Ерић,
парох печујски, администратор мајшанске парохије и ђакон Андраш
Штријк. Свечаном обележавању Св.
Параскеве, заштитника светиње, и
ове године су присуствовали и Срби
из мађарског и хрватског дела Барање, али је њихов број био нешто
скромнији него ранијих година.
Свечану славску беседу одржао је
јереј Милан Ерић, који је подсетио
да се Св. Петка непрестано моли Богу за нас, и присутне позвао да ре-

Традиционалним литургијама Срби из три насеља у
Мађарској, у друштву сународника из Хрватске,
прославили патроне светиња и евоцирали успомене
на своје претке
довно долазе на богослужења. На
крају своје проповеди, администратор мајшанске парохије свима је
честитао храмовну славу и пожелео
све најлепше поводом Петковаче.
Уследила је литија, а потом је уприличено резање славског колача и
благосиљање кољива испред храма. Кум овогодишње славе био је
Војислав Спасојевић, председник
Српске
православне
црквене
општине. За следећу годину кумства се прихватио Јован Бертић из
Белог Манастира, чији преци поти-

Мађарбоја

чу из Мајша и који је и ранијих година био домаћин прославе патрона
светиње.
Празновање Свете Петке настављено је заједничким фотографисањем и пригодним послужењем у
порти мајшанске цркве. Присутни
су ћаскали, нудили једни друге ракијом, соковима, колачићима и јабукама. Разговарало се о временима када је у Мајшу живело много
Срба, који су касније оптирали, напустивши своја вековна огњишта.
)

Мајш

Сегединска културна јесен

Завршени „Дани српске културе”

Традиционална манифестација приређена у
организацији Самоуправе Срба у Сегедину, Српске
заједнице и Српске православне црквене општине
окончана је после низа занимљивих програма

Т

Култ Свете Петке, којој су посвећени бројни српски храмови, веома је распрострањен у српском народу. То потврђује и празновање
Петковаче у Илочцу, где су потом
прешли верници из Мајша. Вечерњу
је присуствовао и начелник села Јожеф Јухош, који је обећао да ће,
сходно могућностима, Илочани
учинити све да сачувају ову светињу
и успомену на некадашње српске
житеље, којих више нема.
)
Српска православна црква у
Мађарбоји из 1814. године, посвећена је св. апостолу и јеванђелисти Луки. На дан храмовне славе,
30. октобра, ове црква је дочекала
бројне вернике. Прослави патрона
древне светиње присуствовали су

оком „Дана српске културе”
који су приређени од 4. до 30.
октобра, поштоваоци и љубитељи српске културе имали су прилику да у Дому народности у Сегедину погледају изложбу и присуствују предавању о Сави Текелији,
великом српском добротвору. У
овој мањинској установи била је организована српска игранка, дегустација националних специјалитета, а у Српском клубу у
Сегедину уприличено је и
гостовање
књижевника
Драгомира Дујмова и историчара Милана Дујмова.
О тим програмима већ
смо извештавали у нашем
недељнику, а сама завршница серије приредаба уприличена је у српском православном храму у Сегедину, односно на српском
гробљу у овом граду. Најпре
је у сегединској српској
цркви служена света литургија, а одмах потом и помен
којим су Сегединци одали
дужну пошту својим прецима сахрањеним на српском
православном гробљу.

По окончању богослужења, на
српском гробљу је обављен чин освећења нове капије и дела постављене ограде. У присуству верника,
чин освећења обавио је протонамесник Павле Каплан, парох сегедински. Он се у кратком обраћању
захвалио свима који су допринели
обнови гробљанске ограде и постављању нове капије.

Већи део финансијских средстава за овај пројекат обезбедила је
Самоуправа Срба у Сегедину, предвођена председником Томиславом
Роцковом, која је радове финансирала са 1,4 милиона форинти, док
је 500.000 форинти сакупљено током манифестације „Дани српског
православља у Сегедину”. Сегединци се надају да ће до краја новембра бити урађен и преостали
део послова, како би српско православно гробље поред улазне капије добило и у потпуности завршену
ограду.
П. М.

српски православни верници, али и
иноверни.
Ранијих година празновању храмовне славе присуствовао је скромнији број верника, док је овога пута
Светог Луку славило тридесетак
гостију. Међу њима су били и начелник села Атила Блажович, затим Јожеф Јухош, начелник Илочца и Ласло Вајдич, први човек сеоске самоуправе у Шароку. Свету литургију служили су протојереј Лазар Пајтић, архијерејски намесник мохачки, отац
Пантелејмон, настојатељ манастира
Грабовца, јереј Јован Бибић, парох
сантовачки, јереј Милан Ерић, парох
печујски и уједно администратор
мађарбојске парохије, као и ђакон
Андраш Штријк. Свечану славску беседу одржао је отац Ерић, који је позвао на заједничку молитву, односно
ангажовање у циљу обнове светиња.
Црква у Мађарбоји спада у ред
оних храмовна које би што пре требало обновити. Пре неколико година, начињени су почетни кораци,
али их ваља наставити. Администратор мађарбојске парохије изразио је наду да ће се упркос тешкој
економској ситуацији, наћи средства пре свега захваљујући људима
добре воље, како би се нешто урадило на спасавању светиња у Барањи.
Уследила је литија, а затим резање славског колача и благосиљање кољива. Кумовала је Велинка Соколовић, председница
Српске мањинске самоуправе у
Мађарбоји, која се потрудила да након свечаног славског богослужења
буде уприличена и тзв. трпеза љубави, у духу славске традиције.
Предраг Мандић

