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РЕЧ
УРЕДНИКА

Поштовани читаоци,
Данас, на Велики Петак, трећег маја лета Господњег
2013-ог, на дан Светог Владике Николаја охридског
и жичког и дан наше Крсне Славе, после дужег
временског периода, са великим задовољством
Вас обавештавамо да је Ваша бесплатна огласна
новина коначно угледала светлост дана. Наша
неизмерна жеља и Ваша учестала писма попут овог
које објављујемо у овом броју, као и огроман број
телефонских позива подршке, допринели су да је
„лист за народне потребе“ нашао свој пут и коначно
поново у вашим рукама. Хвала Вам на поверењу.
Од данас ћете као и раније, потпуно бесплатно моћи да
објавите Ваше мале огласе и сваког првог и петнаестог
у месецу, широм Тимочке крајине, на уобичајеним
местима, добити бесплатан примерак Ваших огласа.
Са наше стране, настојаћемо да у што краћем року
створимо услове за повећање броја страница као и
тиража, како би што већи број Вас имао могућност
да нас чита. С тим у вези се надамо да ће сви они који
мисле да „ чекају да то крене “ пре него се одлуче
да закупе рекламни простор за своју фирму, од чега
зависи опстанак Огласа, схватити да је без њих лист
осуђен на пропаст као и већина штампаних медија.

1. ЗАПОСЛЕЊЕ

П о т р е б н и
комерцијлисти
за рад на терену у свим
већим
насељеним
местима
Тимочке
крајине. Посао у вашем
месту
становања.
Ваш
Curuculum Vitae доставити нашој
редакцији
поштом,
електронском поштом
на следећу адресу
5.1. ПЛАЦЕВИ

Наставите да нам пишете и шаљете речи подршке
јер то је неизмерна мотивација за динамичну
екипу наше редакције која ће дати све од себе да
Вам изађе у сусрет, одржавајући овај бесплатни
лист, у овом времену невремена, где свако
гледа свој интерес, не обазирући се на велики
број оних који немају ни један пристојан оброк
недељно. Чинимо добро да нам се добрим врати.
5.2. СТАНОВИ

019 432 561

office@kbgrupa.com

Продајем
земљу
на Издајем стан у у центру
са напоменом „за место Бабином Зубу. (2497)
Соко Бање са кухињом,
комерцијалисте“
или
кабловском
060 559 20 02 купатилом,
лично у седишту огласа,
телевизијом и француским
где се нелази поштанско
лежајевима.
сандуче за ту намену.
063 485 829

Желимо Вам срећне Ускршње празнике.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ-ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ

ПРАВОСЛАВЉЕ - ПРАВОЖИВЉЕ

Са благословом Његовог Преосвештенства, Епископа тимочког господина Јустина, уређује информативна служба Црквене општине

В

ВАСКРС -НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

ХРИСТОС ВАСКРСЕ ИЗ МРТВИХ, СМРЋУ СМРТ РАЗРУШИ, И ОНИМА У ГРОБОВИМА ЖИВОТ ДАРОВА
(тропар Васкрса)

С

вети Апостол Павле каже да је Васкрс најглавнији
догађај у историји нашег спасења. „Ако Христос
не уста, узалуд проповед наша, узалуд вера
ваша“ (1. Кор 15,14). Али Христос је васкрсао и ево
Апостол Павле и остали Апостоли били су спремни
да животе своје положе за ту веру коју су проповедали свима
људима па се проповеда и нама данас. Том вером да живимо и
удостојимо се Царства Божијег. Није дабоме, лако намa људима
да у то поверујемо. Какви смо у породици, колико мржње,
колико непријатељстава, колико несреће у породици где су
најближи везани крвљу једни с другима, а да не говоримо у
међународним односима!! Бог је тако заволео свет, нас људе
овакве какви смо да је и Сина свог јединородног дао да сваки
који верује у Њега не погине, него да има живот вечни. И да
је Син Божији дошао добровољно да страда за нас овакве
какви смо. Увек дакле, имајући у виду Његову смрт на крсту
ради нас и ради нашег спасења и Његово славно васкрсење и
да ћемо изаћи пред Њега да нам одреди да ли смо заслужили
блаженство вечно у Царству небеском, што „око не виде и ухо не
чу, и у срце човеку не дође, што је спремио Бог оним који Га љубе“,
или ћемо заслужити муке вечне, где „црв њихов не престаје и
огањ се не гаси“ (Мк 9, 44) То да нам је стално пред очима, па
ћемо се сачувати од свега, што је зло према ближњима, према
своме народу и према свему свету и, разуме се, учинићемо
себе достојним Царства Божијег због чега нас је Бог и створио.

аскрс је највећи хришћански празник. Тога дана је
Господ Исус Христос васкрсао из мртвих, побједио
смрт и свима људима од Адама и Еве до последњег
човјека на земљи даровао вечни живот. Због
значаја овога празника, свака недеља у току године
посвећена је Васкрсу и свака недеља је мали Васкрс. Васкрс
спада у покретне празнике, и празнује се после јеврејске
Пасхе, у прву недељу после пуног мјесеца који пада на сам
дан пролећне равнодневнице, или непосредно после ње,
никада пак не пре те равнодневнице. Најраније може да
падне 4. априла, а најкасније 8. маја по новом календару.
За Васкрс су, такође, везани лепи обичаји у нашем народу.
У целом хришћанском свијету, па и код нас Срба, за овај
празник је везан обичај даривања јајима. Јаје је символ
обнављања природе и живота. И као што бадњак горећи
на огњишту даје посебну чар божићној ноћи, тако исто
васкршње црвено јаје значи радост и за оне који га дају
и који га примају. Васкрсење Христово је највећи догађај
у историји. По њему се хришћанство разликује од свих
осталих религија.
Оснивачи свих других религија су смртници, док је
Глава Цркве васкрсли Христос. Васкрсење Христово је
обнављање људске природе, пресаздање људског рода,
живљење есхатолошке реалности. Када говоримо о
Васкрсењу, ми га не одвајамо од Крста, будући да су и Крст
и Васкрсење два пола искуства ослобађања, као што се и
молимо у Цркви: „Крстом Твојим радост (дође) целом
свету, свагда благосиљајући Господа, Васкрсењу Твоме
певамо“ или пак „Крсту Твоме клањамо се, Владико, и
Васкрсење Твоје свето прослављамо“. Апостол Павле
јасно проповеда: Ако Христос није устао, узалуд вера
наша (1. Кор. 15, 17). Вера своју истинитост и силу
дугује светлом догађају Васкрсења Христовог. Без
њега су хришћани јаднији од свију људи (1. Кор. 15, 19).

(Беседа благопочившег патријарха Павла у манастиру
Св.Архангела Михаила у Раковици 1996. на други дан Васкрса).

Христос васкрсе!
Ваистину васкрсе!

О БОГУ И О ЉУДИМА
Вера је основ љубави. Бди непрестано, да држиш веру, и бди непрестано, да семе љубави, које вера носи у себи,
порасте и донесе ти радост. Јер, сама вера, без љубави, остала би хладна и безрадостна. Но и кад љубав у теби
охладни, те не порасте и не донесе плод радости, држи веру и чекај. Држи веру пошто-пото. И чекај, ма и годинама,
док љубав из вере не никне. Изгубиш ли љубав, изгубио си много, но изгубиш ли ли веру, изгубио си све. Изгубиш ли
љубав, изгубио си плод с дрвета, но изгубиш ли и веру, посекао си дрво.
Cвети Владика Николај охридски и жички
-2-
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за озбиљну клијентелу
потребно:
- мања кућа у Котлујевцу
- кућа у ширем центру Зајечара
- два стана у центру Зајечара
-њива од два хектара поред
пута, у околини Зајечара

019/ 432 561
5.3. КУЋЕ

6. АУТОМОБИЛИ

Продајем Заставу 101.
019 429 009
Продајем кућу у улици
019 420 386
Зорана Радмиловића број
17 у Зајечару.
063 373 85 43 Продајем „ SIMCU „,
модел 1005 лс, олд тајмер
1977/1978, регистрована
до јуна 2013.. Цена по
договору. (2490)
5.4. ВИКЕНДИЦЕ
019 435 133
063 705 67 14
Продајем
недоврчену
викендицу на путу Зајечар Продајем Заставу 750
- Врчка Чука, са струјом, Фићу.
019 429 009
водом и 14,5 Ари плаца.
019 420 386
(2495)
060 559 20 02

9. БИЦИКЛИ

Продајем
планинку „
очувана. (2493)

11. АУТО-ДЕЛОВИ

ПОТРЕБНИ
КОМЕРЦИЈАЛИСТИ
ЗА РАД НА ТЕРЕНУ

019 432 561

бициклу
Shimano „
063 103 68 99

Дама одређује начин
Продајем алу фелне 15 са и стаклом. (2499)
летњим пнеуматицима 060 559 20 02 дописивања. (2494)
рупе 4х 108.
061 290 71 11
063 872 42 87
Потребна озбиљна женска
Продајем плинску боцу за 23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
особа до 60 година
кола од 90 литара. (2486)
старости. Позив на лични
разговор. Договор само
064 315 47 44
Продајем
полу
- смс поруком.
Продајем две летње ауто професиомалну моторну (2487)
061 310 15 17
гуме димензија 185 Х 65 тестеру „ STIHL 08 “, мало
R-14. (2501)
060 559 20 02 Продајем плакар за ходник
са огледалом, чивилуком 20. БЕЛА ТЕХНИКА
и ципеларником.(2488)
Продајем четири нове
019 421 044
гуме „ Wintera „, МС 185 Х
065 677 77 91 Продајем
комбиновани
65 - R14 (2502)
шпорет „ Горење „, две
рингле струја, две рингле
060 559 20 02
коришћена, поуздана. (2492) плин. (2496)
Продајем алу фелне 15 са
019 410 464
060 559 20 02
летњим пнеуматицима 063 103 68 99
рупе 4х 108.
Продајем пећ на дрва „
063 872 42 87 Продајем фрезу ИМТ 506 Смедеревац „, коришћен
са мотичицама.
једну сезону. (2498)
Продајем нов акумулатор
019 429 009
060 559 20 02
55 KW (2503)
019 420 386
060 559 20 02
Купујем фрезу или мањи Продајем ХИТНО веш
машину „ Горење „, мало
Продајем плинску боцу за трактор. (2482)
очувана,
кола од 90 литара. (2486)
061 310 15 17 коришћена,
поуздана. (2491)
064 315 47 44
019 410 464
063 103 68 99

24. ПОЉО - ПРОИЗВОДИ

ОБЈАВИТЕ ВАШ ОГЛАС
БЕСПЛАТНО

Повољно продајем овнића
у Рготини.
019 466 429
063 103 68 99

импресум
Издавач:
Kepi Blanc Group d.o.o.
Директор публикације
главни и одговорни уредник:
Дејан Б. Грујић
Техничка припрема и дизајн:
KB Design Studio
Адреса:
Тржно-пословни центар
Краљевица ББ, ламела Б,
19000 Зајечар, Србија
Телефон:
019 / 432 - 561
Факс:
019 / 443 - 644
Интернет:
www.kbgrupa.com
E-mail:
oglasi@kbgrupa.com
Штампа:
С.Ш.Г.Р. Деркс
Периодичност:
Двонедељник

Број текућег рачуна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.
Београд

205-112668-32
25. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

CIP

ТЕЛЕФОНОМ:
Позовите 019/ 432 561 и објавите
Ваш мали оглас.

Продајем
козу
стару
годину ипо дана која се
није козила
065 67 77 829

Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије
Београд

ФАКСОМ:
Позовите 019/ 443644 и пошаљите
Ваш мали оглас.

Продајем младу женку
пекинезера стару годину
ипо, вакцинисану против
штенићака
065 677 78 29

ISSN 1452 - 6859 = KB Oglasi
COVISS.SR-ID 135179020

ИНТЕРНЕТОМ:
Путем e-mail-a: oglas@kbgrupa.com
ЛИЧНО:
У нашој редакцији:
ТПЦ Краљевица ББ, ламела Б,
19000 Зајечар, Србија

Продајем 4 алу фелне
(петнаестице) за „ MERCEDES(2483)
064 315 47 44
Продајем комплетан плин
за ауто са папирима. (2484)
064 315 47 44 19. НАМЕШТАЈ

33. ЛИЧНИ ОГЛАСИ

Продајем
комплетан
Адамов
мотор
у Продајем
двокрилна,
исправном
стању,
са дрвена, балконска врата
мењачем , алнасером са стаклом и капцима. (2500)
и алтернатором,
1900
060 559 20 02
кубика за „ OPEL RECORD
Продајем
сто
за
(2485)
064 315 47 44 продавнице, са две фиоке

Дама која није баш срећна
а заслужује више, може да
се дописује са ОК дечком
( 39 година). Године
нису битне, важно је
искрено срце међусобно
уважавање и поверење.

Продајем два велика
кофера у драп и сивој боји
марке „ SAMSONITE METEOR „
019 421 044
065 677 77 91

КБ Огласи

напомена
Ваши огласи морају бити у складу
са законом и нашом уређивачком
политиком. У супротном неће бити
објављени!
Наша редакција задржава сва
права да изврши коректуру огласа
у складу са редакцијским правима,
а да при том не промени смисао
огласа. Редакција не преузима
одговорност
за
истинитост
података датих у огласима. Такође
не сносимо трошкове који су
настали као последица штете
због необјављених, погрешно
објављених
или
погрешно
достављених материјала.
За све истинитости објављених
огласа, власништва над ауторским
правима за диза „јн текстова,
фотографија, цртежа и осталог
што се користи у огласу, одговара
наручилац огласа.
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НАЈСАВРЕМЕНИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ИНТЕРНИСТИЧКА
ОРДИНАЦИЈА

ПОЛИКЛИНИКА

Прегледи:

Специјалисти:

• реуматолога

• опште медицине

• кардиолога

• педијатрије

• гастроентеролога

• интерне медицине

• хематолога

Консултативни прегледи
других специјалности,
терапија и лабараторија.

• нефролога

РЕЦЕПТИ ЗА СВОЈЕ ПАЦИЈЕНТЕ

019/44-10-44

“Др АДАМ”

Насеље КРАЉЕВИЦА бб
064/ 364 88 13

STOMATOLOG

ТЦ Краљевица бр. 9, 19000 Зајечар
Радно време: 9 - 19, суботом : 9 - 14
www.interlab.co.rs

stomatološka ordinacija

“DR JANKOVIĆ”
Janković dr Srđan
specijalista bolesti zuba i endodoncije

T.C. “KRALJEVICA” L-34

064/1 632 632

дизајн:
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