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   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 

Коме  је  Господ  Христос  рекао:  "Ви  сте  со  земљи...  Ви  сте
светлост свету"?
Христос је ове речи упутио својим првим ученицима, Апостолима,  а
после њих и преко њих и свим хришћанима свих времена.

Које су две највеће заповести?
Христос је сажео све заповести Старог завета у две највеће заповести:
1. Љуби Господа Бога свога свим срцем својим и свом душом својом и
свим умом својим и свом снагом својом.
2. Љуби ближњега свога као самога себе.Нови завет је савршенији од
Старога у поимању љубави и према Богу и према ближњем. То није
никако чудо, јер се у Новом завету и Бог савршеније открио, и
савршенијег човека показао и створио. Бог се јавио као Љубав: Отац и
Син и Дух Свети. Поставши Богочовек, Син Божији је показао и открио
да је и човек створен да буде нешто савршеније од човека - богочовек.
А  за  поимање  и  стварање  тога  је  неопходна  дубља  и  шира  вера  и
бескрајнија љубав. Нови завет је савршенији од Старога, јер су Јевреји
за ближњега свога сматрали само сународнике Јевреје и обраћенике.
Верници Новог завета за ближње своје сматрају све људе без обзира на
њихову боју коже, веру или народност.  Нови завет је савршенији од
Старога завета не само по ширини љубави према свима људима него и
по  јачини  љубави:  Хришћанин  воли  свога  ближњега  не  само  као
самога себе него и више од себе самога. Он воли ближњега као што је
Исус Христос волео нас, а Христос је жртвовао Самога Себе ради нас и
за наше спасење. Господ је рекао ученицима својим не само да воле
своје ближње као саме себе него да их воле, као што је Он заволео нас
(Еванђеље по Јовану, глава 13, стих 34).Господ Христос је, дакле, волео
нас више него Самога Себе. Он је ради нас понизио Себе до смрти на
крсту. Ту божански несебичну, саможртвену љубав Господа Христа ми
знамо по томе "што је Он за нас душу своју положио ". Због тога, по
Његовој  заповести,  и ми смо "дужни полагати душу своју  за  браћу"
(Прва посланица Јованова, глава 3, стих 16). Тек је то права савршена
љубав: љубав која не тражи своје.

Христос као чудотворац?
Једино Бог чини чудеса. Христос је Бог у људском телу, зато је сасвим
природно  да  Он чини  чудеса:  Он  је  истерао  ђавола  из  душе
бесомучнога,  дао  вид  слепорођеном  човеку,  васкрсао  из  мртвих
Јаирову кћер, па сина јединца Наинске удовице, а на Лазареву суботу
подигао из мртвих свога пријатеља Лазара који је већ четири дана



лежао мртав у гробу.
Христос  као  Богочовек  је  над  законима  природе,  јер  Он  је  Творац
природе.  Кад  је  Он  заповедио  ветру  да  престане  -  бура  на  мору  се
одмах утишала.  Господ иде  по  таласима мора и не  тоне.  Он са  пет
хлебова може чудом умножавања да нахрани десет хиљада људи.

Шта значе речи Христове: "Отац је у Мени и ја у Њему... Ја и
Отац ми смо једно"?
То значи да су Бог Отац и Христос исте божанске суштине и исте вечне
енергије; и да су они са Духом Светим један Бог

Данас сe чита на Св. Литургији:

Посланица св. апостола  Павла  Ефесцима (4,7-13)

А свакоме се од нас даде благодат по мјери дара Христова.
Зато вели: Узишавши на висину заплијени плијен и даде дарове 
људима.А оно "узиђе" шта је, осим да прво и сиђе у најдоња мјеста 
земље?Онај који сиђе то је исти који и узиђе више свију небеса да 
испуни све.И Он даде једне као апостоле, а друге као пророке, једне 
као јеванђелисте, а друге као пастире и учитеље,
За усавршавање светих у дјелу служења. за сазидање тијела Христова;
Док не достигнемо сви у јединство вјере и познања Сина Божијега, у 
човјека савршена, у мјеру раста пуноће Христове;

Свето Јеванђеље по Матеју(4,12-17)

А када чу Исус да је Јован предан, отиде у Галилеју.
И оставивши Назарет, дође и настани се у Капернауму приморскоме, у 
крајевима Завулоновим и Нефталимовим,
Да се испуни што је рекао пророк Исаија говорећи:
Земља Завулонова и земља Нефталимова, на путу к мору с оне стране 
Јордана, Галилеја незнабожачка;
Народ који сједи у тами видје свјетлост велику, и онима који сједе у 
области и сјени смрти, свјетлост засија.
Од  тада  поче  Исус  проповиједати  и  говорити:  Покајте  се,  јер  се
приближило Царство небеск
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календар
- [стари

календар]
Празник Богослужење

 
Пост

Не.26.01. -
[13.01.]

Свети мученици Ермил и Стратоник
(† 315);(Оданије Богојављења)

Литургијa
у  /     10    / ч 

Вечерње
у  /    18  / ч   

По.27.01. -
[14.01.]

СВЕТИ САВА - ПРВИ
АРХИЕПИСКОП СРПСКИ

Литургијa
у  /   9  / ч

Ут.28.01. -
[15.01]

Преподобни Павле(† 342);; преподобни
Гаврило   Лесновски († крај10. век.); ☦ 

Ср.29.01.  -
[16.01]

Часне вериге Светог aпостола
Петра; преподобни Ромило

Раванички(† oko. 1375) ☦ уље

Чe.30.01. -
[17.01.]

Преподобни Антоније Велики(† 356) ☦ 

Пе.31.01  -
[18.01.]1.]

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

1546);
☦ уље

Су.01.02. -
[19.01.]

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

1452);

Вечерње
у  /    18  / ч  

Не.02.02. -
[20.01.]

Преподобни Јевтимије Велики  († 473); Литургијa
у  /     10    / ч  

Парохија при  Храму  Св. Саве у  Хановеру  

                                                           парох:                                                              
свештеник Александар Перковић мобил:          0173-2320992               
свештеник Бранислав Чортановачки мобил:     0173-7308351                             
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