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Сваке недеље Св. Литургија у 10.00 час., и свакога Петка Ака. Пресв. Богородице у 18.00 час.

Бадње Вече

Субота 06. 01. 2018. у 10.00 часова почиње Св. Литургија. (са причешћем
верника)
У 18.00 часова почиње Вечерње Богослужење и дељење верницима малих
бадњака, изношење из цркве великог бадњака и спаљивање.
У 00.00 часова Јутрење у наставку Св. Литургија са причешћем верника који
су цео пост постили.

Рождество Христово
Божић

Недеља 07. 01. 2018. у 10.00 часова почиње Богослужење. (Изобразитељна)

Сабор Пресвете
Богородице
Св. првомученик
и арх. Стефан

Понедељак 08. 01. 2018. у 10.00 часова Сета Литургија.
Уторак 09. 01. 2018. у 10.00 часова Сета Литургија.

Црквена Слава
Св. првомученик
и арх. Стефан

Субота 13. 01. 2018. у 10.00 часова почиње Света Литургија уз саслуживање
више свештеника. Након Литургије резање славског колача и освећење
славског жита, проглашење кума за идућу годину. После Богослужбеног дела
у парохиском дому биће славски ручак и свеопште народно весеље. Током
дана госте ће увесељавати оркестар: Саше Илића.
Наступ црквеног фолклора из Есена (Коло). Позивају се верници да дођу у
што већем броју како би увеличали славље.

Дочек Нове године
(Србсе)

Субота 13. 01. 2018. у 18.00 часова прослава Српске Нове године у парохијском
дому, уз домаће специјалитете. Госте ће увесељавати оркестар Саше Илића.
Улазнисце 10.00 €.

Богојављење

Петак 19. 01. 2018. у 10.00 часова почиње Св. Литургија и освећење
Богојављенске водице.

Јовањдан

Субота 20. 01. 2018. у 10.00 часова почиње Св. Литургија.

Субота 27. 01. 2018. у 10.00 часова почиње Св. Литургија.
У 18.00 часова почиње Вечерње Богослужење. После Богослужења у Храму
Св. Сава
одржаће се светосавске рецитације и подела деци светосавских пакетића. А
Светосавска Академија после Богослужбеног дела у црквеној сали одржаће се свеопште народно
весеље уз домаће специјалитете и наступ црквеног фолклора Коло из Есена.
Улаз бесплатан.

14. Јануара је Црквена слава, кум славе је господин Слободан Марковић
27. Јануара кум за Светог Саву је Марјана и Миодраг Поповић
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ХРИСТОС СЕ РОДИ!
РОДИ!

Срећне и благословене празнике Христова
рођења и пуну милости Божје
наступајућу 2018. свима вама жели
Управа црквене општине и свештеник
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
РОДИ!

Мир Божји - Христос се Роди!
Роди!
"А кад се наврши вријеме, посла Бог Сина Својега
Јединороднога" да спасе род људски". /Гал. 4, 4/
БАДЊИ ДАН - БАДЊЕ ВЕЧЕ
Због пописа становништва Пресвета Дјева Марија се са
Праведним Јосифом нашла у Витлејему девет месеци
после зачећа Христовог од Духа Светога. Како су се
због пописа и многи други слегли у град, преноћишта
није било ни по кућама ни по гостионицама. Заноћили
су у једној пећини која је пастирима служила као
штала. Тако је Господ Исус Христос одмах по рођењу
положен у јасле, а први ће га поздравити пастири али и
велики мудраци, астролози са Истока који су у
Витлејем стигли пратећи небеске знакове великог
догађаја.
Бадње вече је крај Божићног поста и кулминација
ишчекивања доласка Спаситеља, рођења Сина Божјег у
људском телу. У атмосфери радосне тишине Црква се
припрема да доћека Богомладенца. Верници добијају
освећене бадњаке које односе својим кућама.
Породице се окупљају у својим домовима као око
сламе и лишћа Христове колевке у јаслама
Витлејемске пећине. Долази ноћ радости и пастира и
мудраца.
Приблишава се дуго очекивани и у Старом Завету
пророкован догађај - рођење Месије, Спасителја света.
Рођење Богочовека, отелотворење другог лица Свете
Тројице - Сина Божјег. Он, Господар света и Цар над
царевима родиће се у људском телу да изврши дело
спасења људског које нису могле да изврше слуге
Његове.
Бадњи дан, дан уочи Божића добио је име по Бадњој
вечери, а то због тога што се те вечери не спава већ се бди, бденише. На навечерје празника Рођења
Христовог служе се такозвани царски часови, спој сва
четири часа у једну службу са додатком изобразитељне
службе која на неки начин замењује Литургију.
Храстово или церово дрво које домаћин породице
уноси на Бадњи дан у кућу и које се на Бадње вече
ложи на огњишту. Пламен бадњака преображава Стари
Завет али и паганску религију наших предака у
светлост Новог Завета. Хришћански бадњак потиче од
оне чудесне витлејемске ноћи када су пастири,

чувајући своја стада у близини пећине у којој ће се
родити Христос, ложили ватру и грејали се, да би после
јавлјанја Анђела Господњег насекли гране и донели да
наложе ватру поред Новорођенчета, и поред Његове
мајке. Зато и ми ложимо Бадњак да се у бдењу угрејемо
до доласка Господњег.
ХРИСТОС СЕ РАЂА
БОЖИЋ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
У овај дан рођен је Господ Исус Христос од Свете
Богородице и Дјеве Марије у Витлејему. Од овог дана
календарски починње време после Христа или Нова ера.
Божић је најрадоснији празник за кога је везано мноштво
лепих народних обичаја.
Везано за Божићне обичаје код Срба, погача која се
месила и меси се још у многим српским домовима ујутро
на Божћ, а у њу се ставља новчић и знамења за разне
врсте делатности и послова, па се по знамењу које
некоме припадне суди какве ће среће бити или у чему ће
имати успеха. Временом место погаче почеле су да се
користе и пите, проје и слично.
"А кад се наврши вријеме, посла Бог Сина Својега
Јединороднога" /Gal.
Gal. 4, 4/, да спасе род људски. И кад се
испуни девет месеци од Благовести, коју јави архангел
Гаврил Пресветој Дјеви у Назарету, говорећи: "Радуј се,
благодатна..." /Лук. 1, 28/ "Ево зачећеш и родичћш
Сина, и надјени му име Исус" /Лук. 1, 28/.
У то време изиђе заповест од кесара Августа, да се
попише сав народ у Царевини римској. Сходно тој
заповести требаше свако да иде у свој град и тамо се
упише. Зато Јосиф Праведни дође с Пресветом Дјевом у
Витлејем, град Давидов, јер обоје беху од царског колена
Давидова. Па како се у тај малени град слеже много
народа ради пописа, не могоше Јосиф и Марија наћи
конака ни у једној кући, због чега се склонише у једну
пећину овчарску, где пастири овце своје затвараху. У тој
пећини, а у ноћи између суботе и недеље, 25. децембра
роди Пресвета Дјева Спаситеља света, Господа Исуса
Христа. И родивши Га без бола, као што Га је и зачела
без греха, од Духа Светога, а не од човека, она Га сама
пови у ланене пелене, поклони Му се као Богу и положи
Га у јасле. Потом приђе и праведни Јосиф, и он Му се
поклони као божанском плоду девичанске утробе. Тада
дођоше и пастири из поља, упућени од ангела Божјег, и
поклонише Му се као Месији и Спаситељу. И чуше
пастири мноштво ангела Божјих где поју: "Слава на
висини Богу и на земљи мир, међу људима добра воља".
/Лук. 2, 14/
У то време стигоше и три мудраца с Истока вођени
чудесном звездом, са даровима својим: златом, ливаном
и измирном, и поклонише Му се као Цару над царевима,
и дариваше Га даровима својим. Тако дође у свет Онај,
чији долазак би проречен од пророка, роди се онако како
би проречено: од Пречисте Дјеве, у граду Витлејему, од
колена Давидова по телу, у време када више не беше у
Јерусалиму цара од рода Јудина, него цароваше Ирод
туђин. После многих Својих праобраза и наговештења,
изасланика и весника, пророка и праведника, мудраца и
царева, најзад се јави Он, Господар света и Цар над
царевима, да изврши дело спасења људског, које не
могоше извршити слуге Његове. Њему нека је вечна
слава и хвала. Амин.

Ваистину се Роди!
Роди!

У то време изиђе заповест римског императора
Августа, да се попише сав народ у римској
Царевини. Сходно тој заповести требао је свако да
оде у свој град и тамо се упише. Зато Јосиф
Праведни дође с Пресветом Девом у Витлејем, град
Давидов, јер су обоје били од царског Давидовог
колена. Како се у тај мали град слеже много народа,
Јосиф и Марија нису могли да нађу преноћиште ни у
једној кући, због чега су се склонили у једну пећину,
где су пастири своје овце чували. У тој пећини роди
Пресвета Дева Спаситеља света, Господа нашег
Исуса Христа. Роди Га без бола, као што Га је и
зачела без греха, од Духа Светога, а не од човека.
Она Га сама пови у ланене пелене, поклони Му се
као Богу и положи Га у јасле. Потом је пришао и
праведни Јосиф. И он Му се поклони као божанском
плоду девичанске утробе.
Дођоше и пастири из поља, упућени од ангела
Божјег, и поклонише Му се као Месији и
Спаситељу. И чуше пастири мноштво ангела Божјих
како певају: "Слава на висини Богу и на земљи мир,
међу људима добра воља". /Лук. 2, 14/ За њима
стигоше и три мудраца с Истока, вођени чудесном
звездом. Они новорођеном Спаситељу дароваше:
злато, тамјан и измирну. Поклонише Му се као Цару
над царевима.. Тако дође на овај свет Онај, чији
долазак би проречен од пророка. Родио се онако
како је било и пророковано: од Пречисте Деве, у
граду Витлејему, по телу од колена Давидова, у
време када више није било у Јерусалиму цара који је
био потомак Јуде, него цароваше туђин Ирод. После
многих Својих праобраза и наговештења, изасланика
и весника, пророка и праведника, мудраца и царева,
најзад се јави Господар света и Цар над царевима, да
изврши дело спасења људског, које нису могле да
изврше Његове слуге.
Када је људски род, у свом овоземаљском ходу,
зашао у таму, у мрак где се није знало ко је ко и у
коме човек у човеку није брата видео, тада је Творац
неба и земље, из своје превелике љубави, послао
Архангела Гаврила у град Назарет да најчистијој и
најдостојнијој девојци Марији, а преко ње и целом
човечанству, објави радосну и благу вест избављења
и спасења.
„Радуј се, благодатна, Господ је с тобом!" /Лук.
1, 28/, гласио је поздрав којим се отворила драма
новог стварања и новог почетка. Видевши њену
збуњеност, Архангел јој је рекао: „Не бој се Марија
јер си нашла благодат у Бога. И ево зачећеш и
родићеш сина и даћеш му име Исус." /Лук. 1, 3031/ „ Како ће то бити, када ја не знам за мужа?"
/Лук. 1, 34/. Пита она у својој детињој чедности и
чистоти. Архангел јој тада, и свима нама, открива
„велику тајну побожности" и одговара: „Дух
свети доћи ће на тебе и сила Вишњега осениће
те; зато и оно што ће се родити биће свето и
назваће се Син Божји". /Лук. 1, 35/ Чувши ово,
Пречиста, смерно одговара: „Ево слушкиње

Господње; нека ми буде по речи твојој". /Лук. 1, 38/
Она, дакле, није рекла ево слушкиње твоје,
Архангеле, већ; ево слушкиње Господње, јер зна да је
он само весник воље Божије, слуга Бога живога, Бога
коме је и она својим животом, и целим својим бићем,
изражавала своју послушност, у најпотпунијој
смирености. Пошто ова благовест није само била реч,
већ, као и свака Божија реч, Божије дело, Приснодјева
Марија је, након девет месеци, као најчистији извор, у
коме се Бог огледао, родила сина, свога Првенца,
Богомладенца Христа, Бесмртно сунце и Источника
нашег Спасења. То радосно виђење ми и данас
прослављамо, али не само као историјски догађај већ,
пре свега, и изнад свега, као рођење Бога у нама, у
нашим срцима. Славимо, дакле, вечног Бога, који се
рађа у времену. Онога који се оваплотио у људско
тело и дошао да уништи царство смрти да би нас од
ње избавио, показао пут спасења и коначно привео
Богу.
Окренимо лице ка Богомладенцу Христу и одлучно
пођимо ка „Гори Таворској", Гори нашег
Преображења и Спасења. Непрестано се отварајмо
љубављу према Богу и ближњима, правећи и
припремајући колевку за Богомладенца Христа, који
се ради свих, а не само ради нас, родио, страдао, на
крсту распет, погребен био и Васкрсао. Знајмо да се
без љубави према Богу у нама, не може родити ни
љубав према ближњима, љубав којом нас је Господ
волео и којом нас још увек воли. Само тако
поступајући, доживећо радост овог великог празника,
празника анђела и људи, неба и земље и тако
осветљени и просветљени, моћи једни другима,
посведочити истину Богорођења.
Тропар - глас 4. Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсија мирови свјет разума, в нем бо звјездам
служашчи звјзедоју учахусја, Тебје клањатисја
Солнцу правди, и Тебје вједјети с висоти востока,
Господи, слава Тебе.

Ваистину се Роди!
Роди!

