☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Свештеномученик
Игњатије Богоносац († 106)
Богоносцем назван је овај свети муж зато
што је стално у срцу и на језику носио име
Бога живога. А још, по предању, назван је
он Богоносцем и зато што је био узет
рукама Бога ваплоћеног Исуса Христа. У
оне дане када Господ учаше ученике своје
смерности, узе једно дете и ставивши га
међу њих, рече им: "Који се, дакле, понизи
као дијете ово, онај је највећи у Царству
небеском" (Мт 18, 4). То дете био је
Игњатије.
Доцније
Игњатије
беше
учеником у светог Јована Богослова,
заједно
с
Поликарпом,
епископом
смирнским. Као епископ у Антиохији он
управљаше црквом Божјом као пастир добри, и први уведе
антифонски начин појања у цркви, тј. појања за две певнице тако да
кад појање на једној страни престане на другој почиње. Такав начин
појања откри се светом Игњатију међу ангелима на небесима. Када
цар Трајан пролажаше кроз Антиохију идући у рат против
Персијанаца, дознаде за Игњатија, призва га к себи и поче саветовати,
да принесе жртву идолима, па ће му он дати звање сенатора. Како
узалудни осташе и савети и претње цареве, Игњатије свети би окован у
гвожђе и у пратњи десет немилосрдних војника послат у Рим, да буде
бачен пред зверове. Игњатије се радоваше страдању за Господа свога и
само се мољаше Богу, да зверови буду гроб његовом телу, и да га нико
не спречи у тој смрти. После дугог и тешког путовања из Азије преко

Тракије, Македоније и Епира, Игњатије приспе у Рим, где би бачен
пред лавове у циркусу. Лавови га растргоше и изедоше, оставивши
само неколико већих костију и срце. Пострада овај славни љубитељ
Господа Христа 106. године у Риму за време христоборног цара
Трајана. Јављао се више пута из онога света и чинио чудеса помажући
све до данас свакоме ко га призива у помоћ.
одломци из књиге

Нема лепше вере од хришћанске
(Епископ Данило, Епископ Амфилохије)

Откривење у Новом завету
Шта је рекао Христос о плаћању пореза цару или држави?
Христос је рекао: "Подајте Богу божије а цару царево". То значи да
треба да дамо Богу цело своје биће, душу и тело, а цару (властима), да
дајемо новац (пошто је новац кован са ликом царевим) и дужно
поштовање. Новац припада држави, зато иплаћамо порез држави,
душа и тело припадају Богу, јер су створени по лику и подобију
Божијем. Зато се треба увек, по речима Апостола, "већма покоравати
Богу него људима" (Дела Апостолска, глава 4, стих 20).
Ко је дочекао Спаситеља у Јерусалиму на Цвети?
Сав народ је са одушевљењем клицао Христу, јер су чули како је
васкрсао из мртвих Лазара из Витаније. И деца су клицала Христу и
махала Му палмовим гранчицама (ми Срби, пошто немамо палме, на
тај дан дочекујемо Христа са гранчицама врбе. Зато се тај празник код
нас зове Врбица. Врбица и Цвети падају на крај Ускршњег поста,
недељу дана пре Ускрса).
Када је била Тајна вечера?
Христос је на Велики четвртак сабрао своје Апостоле у једну собу у
Јерусалиму и ту обавио Тајну вечеру. На њој је Господ учинио највеће
чудо: претворио је хлеб у своје Тело, а вино у своју Крв. Онда је Он
причестио све своје Апостоле. Али у једног од њих среброљупца, званог
Јуда Искариотски, ушао је ђаво и он је изишао
и издао Христа за тридесет сребреника.

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица св. апостола Колошанима (3,4-11)
А када се јави Христос, живот наш, онда ћете се и ви с Њиме јавити у
слави.Умртвите, дакле, удове своје који су на земљи: блуд, нечистоту,
страст, злу похоту и лакомство, што је идолопоклонство,
Због којих долази гњев Божији на синове противљења,
У којима и ви негда ходисте, када живљасте у њима.
А сад одбаците и ви то све: гњев, љутину, пакост, хуљење, срамотне
ријечи из уста својих.Не лажите један другога, јер свукосте старога
човјека са дјелима његовим,
И обукосте се у новога, који се обнавља за познање, према лику Онога
који га је саздао,Гдје нема Јелина ни Јудејца, обрезања ни необрезања,
варварина ни Скита, роба ни слободњака, него је све и у свему Христос.

Свето Јеванђеље по Луки (14,16-24)
А он му рече: Неки човјек зготови велику вечеру и позва многе.И у
вријеме вечере, посла слугу својега да каже званицама: Дођите, јер је
већ све готово.И почеше се сви редом изговарати. Први му рече: Купих
њиву и морам изићи да је видим; молим те, изговори ме.И други рече:
Купих пет јармова волова, и идем да их огледам; молим те, изговори
ме.И трећи рече: Ожених се, и зато не могу доћи.И дошавши слуга тај,
јави ово господару своме. Тада се разгњеви домаћин и рече слуги
своме: Изиђи брзо на тргове и улице градске, и доведи амо сиромахе, и
богаље и хроме, и слијепе.И рече слуга: Господару, учињено је како си
заповједио, и још има мјеста.И рече господар слуги: Изиђи на путеве и
међу ограде, и приволи их да уђу да ми се напуни дом.Јер вам кажем
да ниједан од оних званих људи неће окусити моје вечере. Јер је много
званих, али је мало изабраних.
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Празник
Свети пророк Данило; свети
преподобномуч. ђакон Авакум и
игуман Пајсије(† 1814);
- Материце

Богослужење

Пост

Литургијa
у / 10 / ч

риба

☦

вода

Свети мученик Бонифатије(† 290)

☦

уље

Св. Игњатије Богоносац(† 106)
Св. Данило, Други Арх. Српски
Ср.02.01. († 1338);
[20.12]
(Претпразништво Рождества)

☦

уље

☦

уље

☦

вода

☦

уље

Не.30.12. [17.12.]

По.31.12. [18.12.]

Ут.01.01. [19.12]

Чe.03.01. [21.12.]
Пе.04.01. [22.12.]1.]

Су.05.01. [23.12.]

Свети мученик Севастијан(† 287);
свети Модест и други

Света мученица Јулијана († 304);
свети Петар Кијевски(† 1326);
Света великомученица Анастасија
(† 304);
Светих 10 мученика Критских
(† 250); преподобни Наум
Охридски(1.половина 10. века) Туциндан

Литургијa
у / 10 / ч
Не.06.01. [24.12.]

Света преподобномученица Евгенија
Вертеп у 16 ч
(† 262);
/велико повечерје
Бадњи дан -Оци
,освечење
бадњака у 17 ч

вода
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