
 РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за  јануар 2014. 

05.01. - недеља - Св. Литургија у 10.00 часова 

06.01. - БАДЊИ ДАН (понедељак) - Св. Литургија и осве-

ћење гранчица бадњака у 10.00 часова 

06.01. - БАДЊИ ДАН (понедељак) - Вечерње и освећење 

бадњака у 18.30 часова 

07.01. - БОЖИЋ (уторак) - Божићно јутрење у 0.01 часова 

07.01. - БОЖИЋ (уторак) - Божићна Литургија и причешће 

верних у 10.00 часова 

08.01. - САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ (среда) - Св. 

Литургија у 10.00 часова 

09.01. - СВ. АРХИЂ. СТЕФАН (четвртак) - Св. Литургија 

у 10.00 часова 

12.01. - недеља - Св. литургија у 10.00 часова 

14.01. - ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ, СВ. ВАСИЛИЈЕ В. и 

НОВА ГОДИНА - Св. литургија у 10.00 часова 

19.01. - БОГОЈАВЉЕЊЕ (недеља) - Св. Литургија и вели-

ко освећење воде 

20.01. - ЈОВАЊДАН (понедељак) - Св. Литургија у 10.00 

часова 

26.01. - недеља - Св. Литургија са освећењем славског 

жита и колача у 10.00 часова. Након Литургије Свето-

савска академија и културно-уметнички програм 

27.01. - СВ. САВА СРПСКИ (понедељак) - Св. литургија у 

10.00 часова 

 

МИР БОЖИЈИ! - ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА! 

* 

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM! 

HAPPY NEW YEAR! 
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РОЂЕЊЕ ТВОЈЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ,   

ЗАСИЈА СВЕТУ   СВЕТЛОШЋУ РАЗУМА,  

У ЊОЈ КОЈИ ЗВЕЗДАМА СЛУЖАХУ,  

ОД  ЗВЕЗДЕ НАУЧИШЕ, 

ТЕБИ ДА СЕ КЛАЊАЈУ СУНЦУ ПРАВДЕ 

И ТЕБЕ ДА ПОЗНАЈУ С ВИСИНЕ ИСТОКА 

ГОСПОДЕ СЛАВА ТЕБИ. 

http://starchangeltoronto.com/mailto
http://starchangeltoronto.com/slike.html


РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И БОГА И  

СПАСА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА - БОЖИЋ 

 А кад се наврши вријеме, посла Бог Сина својега једи-

нороднога” (Гал 4, 4), да спасе род људски. И кад се испуни 

девет месеци од благовести, коју јави архангел Гаврил Пре-

светој Дјеви у Назарету, говорећи: „Радуј се, благодатна... ево 

зачећеш и родићеш сина, и надјени му име Исус” (Лк 1, 18 и 

31). У то време изиђе заповест од кесара Августа, да се попи-

ше сав народ у Царевини римској. Сходно тој заповести тре-

баше 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 зат-

вараху. 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 људи-

ма добра воља” (Лк 2, 14). У то време стигоше и три мудраца 

с Истока вођени чудесном звездом, са даровима својим: зла-

том, ливаном и смирном, и поклонише Му се као Цару над 

царевима, и дариваше Га даровима својим (Мт 2). Тако дође 

у свет Онај, чији долазак би проречен од пророка, роди се 

онако како би проречено: од Пречисте Дјеве, у граду Витлеје-

му, 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, изас-

ланика 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 слу-

ге Његове. Њему нека је вечна слава и хвала. Амин.  

Сродник апостола Павла, и Јеврејин од оних Јевреја, који живља-

ху по областима јелинским. Беше Стефан први од седам ђакона, 

које апостоли свети рукоположише и поставише на службу око 

помагања сиротних у Јерусалиму. Зато се и прозва архиђаконом. 

Силом вере своје Стефан чињаше чудеса велика међу људима. 

Злобни Јевреји препираху се с њим, но биваху увек побеђивани 

његовом мудрошћу и силом Духа, који кроз њега дејствоваше. 

Тада посрамљени Јевреји, навикнути на потворе и клевете, узбу-

нише и народ и старешине народне против невиног Стефана, кле-

ветајући га као да је хулио на Бога и на Мојсија. Брзо нађоше лажне сведоке који то 

потврдише. Тада Стефан стаде пред народ, и сви видеше лице његово „као лице 

ангела” (Дап. 6, 15), то јест лице му беше озарено благодатном светлошћу као негда 

Мојсеју, кад је с Богом говорио. И отвори Стефан уста своја и изређа многа добро-

чинства и чудеса Божја, која Бог учини у прошлости народу израиљском као и мно-

ге злочине и противљење Богу од стране тога народа. Нарочито их изобличи за уби-

ство Христа Господа назвавши их „издајницима и крвницима” (Дап 7, 12). И док 

они шкргутаху зубима, Стефан погледа и виде небо отворено и славу Божју. И то 

што виде, он објави Јеврејима: „Ево видим небеса отворена и Сина Човечјега гдје 

стоји с десне стране Бога” (Дап 7, 56). Тада га пакосници изведоше ван града и уби-

ше камењем. Међу мучитељима његовим беше и његов сродник Савле, доцније апо-

стол Павле. У то време стајаше у даљини на неком камену Пресвета Богородица са 

светим Јованом Богословом и гледаше мучеништво овога првог мученика за истину 

Сина њеног и Бога, молећи се Богу за Стефана. То се десило на годину дана после 

силаска Духа Светога на апостоле. Тело светог Стефана тајно узе и сахрани на сво-

ме имању Гамалил, кнез јеврејски и потајни хришћанин.  

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 рев-

ношћу 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 пат-

ријарха независност Српске цркве, и постао први архиепис-

коп 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 ства-

рајући 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, разбо-

левши 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  

СВЕТИ ПРВОМУЧЕНИК И АРХИЂАКОН СТЕФАН 

 СВ. САВА, ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ 


