☦
ХРАМ Св. САВЕ У ХАНОВЕРУ
Сретење Господње
У четрдесети дан по Рождеству донесе
Пресвета Дева свог божанског Сина у храм
јерусалимски да Га, сходно закону,
посвети Богу и себе очисти (Левит 12, 2-7;
Исход 12, 2). Иако ни једно ни друго није
било потребно, ипак Законодавац није
хтео никако да се огреши о Свој Закон,
који је Он био дао кроз Свога слугу и
пророка Мојсеја. У то време држао је
чреду у храму првосвештеник Захарија,
отац Јована Претече. Он стави Дјеву
Марију не на место за жене, него на место
за девојке у храму. Том приликом појаве
се у храму две чудне личности: старац
Симеон и Ана, кћи Фануилова. Праведни
старац узе на руке своје Месију и рече:
"Сад отпушташ у миру слугу својега,
Господе, по ријечи својој..." Још рече Симеон за Христа Младенца:
"Гле, овај лежи да многе обори и подигне у Израиљу, и да буде знак
против кога ће се говорити" (Лк 2, 29 и 34). Ана пак која од младости
служаше Богу у храму постом и молитвама, и сама познаде Месију, па
прослави Бога и објави Јерусалимљанима о доласку Дугочеканога. А
фарисеји, присутни у храму, који видеше и чуше све, расрдише се на
Захарију што стави Деву Марију на место за девојке, доставише то
цару Ироду. Уверен да је то Нови Цар, о коме су му звездари с Истока
говорили, Ирод брзо посла да убију Исуса. Но у међувремену божанска
породица беше већ измакла из града и упутила се у Мисир, по упутству
ангела Божјег. Дан Сретења празнован је од самог почетка, но

торжествено празновање овога дана установљено је нарочито 544.
године у време цара Јустинијана.
одломци из књиге

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

Откривење у Новом завету
Шта се догодило на Педесетницу (Тројичин дан, Духов дан)?
После Вазнесења Христовог, Апостоли су се вратили у град Јерусалим
и ту сви једнодушно били стално на молитви, заједно са побожним
женама и Маријом матером Исусовом и Његовом браћом, синовима
праведног Јосифа из првог брака. Кад се навршило педесет дана од
Христовог васкрсења, док су они били једнодушно у молитви,
изненада је настала хука са неба, као дување силног ветра, и испунила
цео дом где су они седели. И заблистали су им над главама раздељени
језици као огњени, и спустили се на сваког од њих појединачно. Тако
су се они испунили Духа Светога и просвећени Њиме, почели да
проповедају васкрслог и вазнесеног Христа, на разним језицима. Тако
се испунило обећање Христово, да их неће оставити сироте, него ће им
послати Духа Утешитеља, који ће их упутити у сваку истину. Зато се
овај дан зове и Духов дан. Зове се и Тројичин дан, јер је то био врхунац
откривења Свете Тројице, Оца и Сина и Духа Светога. До тада се није
јасно знало да је и Дух Свети - Бог, као Отац и Син. Духов дан је и дан
пуног рођења Христове Цркве. Од тога дана су Апостоли, испуњени
силом Духа Светога, кренули по целоме свету да проповедају
Еванђеље Христово свима људима и свима створењима. Од тада је и
живот Цркве - непрестана Педесетница, тј. изливање Духа Светога на
сва створења. Од тада и сваки хришћанин доживљава своју
Педесетницу кроз свету Тајну Миропомазања. Новокрштени прима
кроз помазање Светим Мирисом благодатне дарове: прима "Печат
дара Духа Светога", као и свети Апостоли на Духов дан. Само они који
су се крстили и миропомазали могу примити Свето Причешће и
остале Свете Тајне; само такви могу живети истинским духовним
животом и достићи меру раста висине Христове.
Ко је описао Христов земаљски живот?
Описали су га четири Евангелиста: Матеј, Марко, Лука и Јован

Данас сe чита на Св. Литургији:
Посланица прва Тимотеју ,св. апостола Павла (4,9-15)
Ово је истинита ријеч и достојна свакога примања;
Јер за то се и трудимо и бивамо срамоћени, јер се надамо у Бога
живога, који је спаситељ свију људи, особито вјерних.
Ово заповиједај и учи.Нико да не презире твоју младост, али буди
образац вјернима у ријечи, у живљењу, у љубави, у духу, у вјери, у
чистоти.
Докле не дођем пази на читање, утјешавање и учење.
Не занемаруј благодатни дар у теби који ти је дат кроз пророчанство
полагањем руку старјешина на тебе.Ово проучавај, у овоме стој, да се
напредак твој покаже у свему.

Свето Јеванђеље по Луки (19,1-11)
И ушавши у Јерихон, пролажаше кроз њега.
И гле, човјек звани именом Закхеј, и он бјеше старјешина цариника, и
бјеше богат.И тражаше да види Исуса ко је он; и не могаше од народа,
јер бјеше малога раста.И он потрчавши напријед, попе се на дивљу
смокву да га види; јер је поред ње требало да прође.А кад Исус дође на
оно мјесто, погледавши горе, видје га и рече му: Закхеју, сиђи брзо; јер
ми данас ваља бити у дому твоме.И сиђе брзо; и прими га радујући
се.И сви који видјеше негодоваху, говорећи како уђе да гостује код
грјешнога човјека.А Закхеј стаде и рече Господу: Господе, ево пола
имања свога даћу сиромасима, и ако кога нечим оштетих, вратићу
четвороструко.А Исус му рече: Данас дође спасење дому овоме; јер и
ово је син Авраамов.Јер Син Човјечији дође да потражи и спасе
изгубљено.А кад они то слушаху, настави казивати причу; јер он бјеше
близу Јерусалима, и они мишљаху да ће се одмах појавити Царство
Божије.
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Празник

Богослужење

Не.10.02. [28.01.]

Преподобни Јефрем Сирин
(† 373); Преподобни Исак Сирин
(7. Bek.);

Литургијa
у / 10 / ч

По.11.02. [29.01.]

Пренос моштију светог Игњатија
Богоносца

☦

Ут.12.02. [30.01]

+++ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА

Литургијa
у / 9 /ч

Ср.13.02. [31.01]

Свети бесребреници Кир и Јован

☦

Свети мученик Трифун(† 250);
(Претпразништво Сретења)-Велике
(зимске) задушнице

☦

Чe.14.02. [01.02.]
Пе.15.02. [02.02.]1.]

+++ СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

Литургијa
у / 9 /ч

Су.16.02. [03.02.]

Свети Симеон и Ана; свети Јаков
(† 1292);, Архиепископ српски

☦

Не.17.02. [04.02.]

Преподобни Исидор Пелусиот
(† ca. 450); преподобни Николај
(† 868);

Литургијa
у / 10 / ч

Пост

вода

риба
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