☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Свети Сава,
архиепископ српски († 1236)
Син Стефана Немање, великог жупана
српског, рођен 1169. године. Као
младић жудео за духовним животом,
због чега је одбегао у Свету Гору где се
замонашио и са ретком ревношћу
прошао цео подвижнички устав.
Немања последује примеру сина, те и
сам дође у Свету Гору, где се замонаши
и умре као монах Симеон. Сава је
издејствовао код цара и патријарха
независност Српске цркве, и постао
први архиепископ српски. Подигао је,
заједно са оцем својим, манастир
Хиландар, а потом и многе друге
манастире, цркве и школе по земљи
српској. Путовао је у два маха на
поклоњење светињама у Светој Земљи.
Мирио браћу своју, завађену око
власти; мирио Србе са суседима њиховим, и стварајући Српску цркву,
стварао је кроз то српску државу и културу. Уносио је мир међу све
балканске народе и радио је на добру свих, због чега је и био поштован
и вољен од свих Балканаца. Народу српском он је дао хришћанску
душу, која није пропала са пропашћу државе српске. Скончао у Трнову
у време цара Асена, разболевши се после службе Божје на
Богојављење, 12. јануара 1236. године. Тело му пренео краљ Владислав
у манастир Милешеву, одакле га Синан-паша дигне и спали на
Врачару у Београду, 27. априла 1594. године (в. 27. април).

одломци из књиге

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

Откривење у Новом завету
Ко је први сазнао да је Христос васкрсао из мртвих?
Од Божијих створења први су видели Христово васкрсење Ангели
Божији. Један светлосни Ангео одвалио је камен од гроба и показао
женама Мироносицама да је Христос већ васкрсао и указао им на
празан гроб. Затим је Марија Магдалина видела Васкрслог Господа.
По црквеном усменом Предању Христос се, у ствари, после Васкрсења
јавио најпре Богородици, да њу обрадује као Мајку, која је највише
страдала гледајући свог распетог Сина на Крсту. Свети Евангелисти то
намерно нису записали, да не би неко рекао како је Пресвета Дева у
материнској тузи измислила Васкрсење свога Сина.
После Васкрсења, од Ускрса до Вазнесења, колико се пута
јавио Господ својим ученицима?
Господ се јављао по Васкрсењу једанаест пута. Посебно је значајно
јављање неверном Апостолу Томи, који је посумњао у Његово
васкрсење, па кад Га јеопипао и метнуо прсте у ране Његове,
ускликнуо је: "Господ мој и Бог мој!" А Господ му је на то рекао: "Зато
што си видео, поверовао си! Блажени ће битиони који не видеше а
повероваше". Томина провера Христовог васкрсења је опомена свима
сумњалицама до краја века и света да је Христос заиста васкрсао.

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица прва Тимотеју,светог апостола Павла (1,12-17)
И захваљујем Христу Исусу Господу нашему који ми даде моћ, што ме
за вјерна прими, поставивши на служење
Мене, који сам раније био хулник и гонитељ и пркосник, али бих
помилован, јер то из незнања учиних, у невјеровању;
Али се још више умножи благодат Господа нашега са вјером и љубављу
у Христу Исусу.Истинита је ријеч и свакога примања достојна да
Христос Исус дође у свијет да спасе грјешнике од којих сам први ја.
Али због тога бих помилован да би Исус Христос показао на мени
првоме све дуготрпљење, за примјер онима који ће вјеровати у њега за
живот вјечни. А Цару вијекова, непролазноме, невидљивоме, јединоме
премудроме Богу, част и слава у вијекове вијекова. Амин.
Свето Јеванђеље по Луки (18,35-43)
А када се приближаваше Јерихону, слијепац неки сјеђаше крај пута
просећи. Па када чу како народ пролази, распитивашеш та је то?
И казаше му да Исус Назарећанин пролази.
И повика говорећи: Исусе, сине Давидов, помилуј ме!
А они што иђаху напријед кораху га да ућути, а он још јаче викаше:
Сине Давидов, помилуј ме!
А Исус стаде и заповједи да му га доведу; а кад му се приближи, запита
га Говорећи шта хоћеш да ти учиним? А он рече: Господе, да
прогледам. А Исус му рече: Прогледај! Вјера твоја спасла те је.
И одмах прогледа, и пође за њим славећи Бога. И сав народ који видје
даде хвалу Богу.
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СВЕТИ САВА - ПРВИ
АРХИЕПИСКОП СРПСКИ

Литургијa
у / 10 / ч

По.28.01. [15.01.]

Преподобни Павле(† 342);;
преподобни Гаврило Лесновски
(† крај 10. век.);

☦

Ут.29.01. [16.01]

Часне вериге Светог aпостола
Петра; преподобни Ромило
Раванички(† oko. 1375)

☦

Ср.30.01. [17.01]

Преподобни Антоније Велики(† 356)

☦

Чe.31.01. [18.01.]

Свети Атанасије Велики
(† 373);; свети Максим Архиепископ
српски(† 1546);

☦

Не.27.01. [14.01.]

Пе.01.02. [19.01.]1.]

Преподобни Макарије Египатски
(† 390); свети Марко Ефески(† 1444 /
1452);

☦

Су.02.02. [20.01.]

Преподобни Јевтимије Велики
(† 473);

☦

Преподобни Максим Исповедник
(† 662); свети мученик Неофит

Литургијa
у / 10 / ч

Не.03.02. [21.01.]
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