
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јануар 2020. 

• 05.01. - (недеља) Оци - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 06.01. - БАДЊИ ДАН (понедељак) - Св. Литургија и освећење малих 

бадњака у 10:00 часова  

.............................................. - Вечерње и освећење бадњака у  18:30 

часова 

• 07.01. - БОЖИЋ (уторак) - Боћићно јутрење у 00:01 часова 

.............................................- Божићна Литургија у 10:00 часова 

• 08.01. - Сабор Пр. Богородице (среда) - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 09.01. - СВ. ПРВОМУЧЕНИК и АРХИЂ. СТЕФАН (четвртак) - Св. 

Литургија у 10:00 часова 

• 12.01. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова 
      13.01. -DOCEK SRPSKE NOVE GODINE 7:00pm
 
• 14.01. - ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ; СРПСКА НОВА ГОДИНА (уторак) - 

Св. Литургија у 10:00 часова 

• 18.01. - КРСТОВДАН (субота) - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 19.01. - БОГОЈАВЉЕЊЕ (недеља) - Св. Литургија и велико 

водоосвећење у 10:00 часова 

• 20.01. - ЈОВАЊДАН (понедељак) - Св. Литургија у 10:00 часова 

• 26.01. - (недеља) - Св. Литургија у 10:00 часова
                  SVETI SAVA BANKET POSLE SV. LITURGIJE
 
• 27.01. - САВИНДАН (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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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И БОГА И СПАСА 

НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА 

 „А кад се наврши вријеме, посла Бог Сина својега 
јединороднога” (Гал 4, 4), да спасе род људски. И кад се 
испуни девет месеци од благовести, коју јави архангел 
Гаврил Пресветој Деви 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 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 Девом 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 Дева 
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” (Лк 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 (Мт 2). Тако дође у свет Онај, чији долазак би 
проречен од пророка, роди се онако како би проречено: од 
Пречисте Деве, 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.  

   

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ 

 Рођен у време цара Константина. Још као некрштен 
учио се петнаест година у Атини философији, реторици, 
астрономији и свима осталим светским наукама тога 
времена. Школски другови су му били Григорије Богослов и 
Јулијан, доцнији цар одступник. У зрелим годинама крстио 
се на реци Јордану заједно са својим бившим учитељем 
Евулом. Био епископ Кесарије Кападокијске близу десет 
година, а завршио свој земни живот напунив педесет година 
од рођења. Велики поборник Православља, велика луча 
моралне чистоте и ревности верске, велики богословски ум, 
велики стројитељ и стуб Цркве Божје - Василије се 
пунозаслужно назива Великим. У црквеној служби назива 
се &&пчелом цркве Христове,&& која носи мед вернима и 
жаоком својом боде јеретике. Сачувана су многобројна дела 
овога Оца Цркве, богословска, апологетска, подвижничка и 
канонска; исто тако и служба, названа по његовом имену. 
Ова служба служи се десет пута у години и то: уочи Божића, 
1. јануара, уочи Богојављења, у све недеље Часног поста 
осим Цветне, на Велики Четвртак и на Велику Суботу. 
Мирно се упокоји свети Василије 1. јануара 379. године и 
пресели у царство Христово  

 

 

 


