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   ХРАМ  Св. САВЕ  У  ХАНОВЕРУ

 
                                                                  Преподобни Јевтимије Велики 

Рођен  у  јерменском  граду  Мелитини
близу реке Еуфрата око 377. године, од
родитеља  племенитих  и  знаменитих.
Јединац  син,  рођен  по  молитви  своје
мајке  Дионисије,  која  имаде  небеско
неко  виђење  о  рођењу  Јефтимијевом.
Од  младости  подвизавао  се,  најпре  у
близини  свога  града,  а  потом,  пошто
посети  Јерусалим  у  двадесет  деветој
години  живота,  у  пустињи  између
Јерусалима и Јерихона,  назватој  Фаре.
Испуњавао је све дане и ноћи молитвом,
унутрашњим  богомислијем,
созерцањем  и  трудом  телесним.  Око
њега  се  сабраше  многи  ученици,  од
којих  су  неки  славни  светитељи,  као:

Кириак Отшелник, Сава Освећени, Теоктист и други. По Божијем дару
био је велики чудотворац: изгонио демоне, лечио тешке болести, извео
воду у пустињу, умножио хлеб, прорицао. Монахе је учио трудољубљу
говорећи:  "Ако ви без  свога  труда једете хлеб,  значи ви једете туђи
труд". Кад су нека млађа братија хтела постити више од других, он им
то забрани и нареди да долазе за општу трпезу, да се не би погордили
од свог сувишног поста.  Још је говорио да није  добро за монаха да
прелази с места на место, јер, вели: "Дрво које се често пресађује, не
доноси плода". Ко год жели да чини добро, може га чинити на оном
месту где је. О љубави је говорио: "Што је со хлебу, то је љубав осталим
врлинама".  Прве  недеље  Часног  Поста  он  се  удаљавао  у  пустињу и



тамо  остајао  у  молчанију  и  богомислију  до  пред  Васкрс.  За  његова
живота створи се у близини његове пећине огромна лавра која је после
вековима била препуна монаха као кошница пчела.  Последња му је
заповест  била,  да  се  у  манастиру  држи  гостољубље,  и  да  капија
манастира никад  не  буде  затворена.  Упокојио се  у  деведесет  седмој
години  живота.  На  погребу  му  је  био  и  патријарх  јерусалимски
Анастасије.  Цео дан патријарх је  чекао,  док је  огромна маса народа
целивала светитеља, и тек увече успе да доврше опело. Седмога дана
по смрти јави се Јевтимије своме ученику Доментијану, сав светао и
радостан.  Преподобни  Јевтимије  у  истини  био  је  прави син
светлости. Упокојио се 473. године.
 
                                       одломци из књиге
                   Нема лепше вере од хришћанске
                        (Епископ Данило, Епископ Амфилохије)
                         Откривење у Новом завету 

Шта  значе  речи  Христове:  "Лакше  је  камили  проћи  кроз
иглене уши него богаташу ући у Царство небеско"?  

То  значи  да  је  богатом  човеку  тешко  савладати  своју  себичност,  а
себични људи не могу ући у Царство небеско. Богаташ није само онај
који  има материјално богатство,  него  и  онај  који  је  стекао  знање и
горди се  њиме.  Таквом је  још теже стећи смирење и ослободити се
гордости, тј. постати "сиромашан духом". Али и један и други богаташ
могу бити спасени: први ако несебично дели милостињу сиротима, а
други ако се одрекне знања које надима и пригрли смирену мудрост
Свемудрога Христа. 

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 и плаћамо
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

Данас сe чита на Св. Литургији:

Посланица Тимотеју прва (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 (19,1-10)

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.
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календар
- [стари

календар]
Празник Богослужење

 
Пост

Не.02.02. -
[20.01.]

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

По.03.02. -
[21.01.]

Преподобни Максим Исповедник
(† 662); свети мученик Неофит ☦ 

Ут.04.02. -
[22.01]

Свети апостол Тимотеј(† oko. 93 /
96);преподобни мученик Анастасије

(† 628); ☦ 

Ср.05.02.  -
[23.01]

Свети свештеномученик Климент
Анкирски(† 312); ☦ вода

Чe.06.02. -
[24.01.]

Преподобна Ксенија Римљанка
(† 450); свети мученик Вавила (3.век.); ☦ 

Пе.07.02  -
[25.01.]1.]

Свети Григорије Богослов(† 389);
преподобни Публије(† 380); ☦ уље

Су.08.02. -
[26.01.]

Преподобни Ксенофонт и Марија
(5. век.);

Вечерње
у  /    18  / ч  

Не.09.02. -
[27.01.]

Пренос моштију светог Јована
Златоуста Литургијa

у  /     10    / ч  

Парохија при  Храму  Св. Саве у  Хановеру  

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

 Црква : Mengendamm 16 C,30177 Hannover-List; тел.: 0511-3941924

    email:SOKGHann@aol.com
посетите нас на :   orthodoxekirche.com
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