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Парохијско писмо

Pfarrbrief

Беседа на Божић
Од рана јутра овог необичног дана и широм
Васељене наше православни Срби овим се радосним
поздравом поздрављају. Нас, пастире стада - сво
духовенство епархије наше Богом нам спасаване , и
вас, браћо наша драга и сестре наше честите и
вредне, па и вас, децо наша - вас златне јабуке - све:
старе и младе, велике и мале, сиромахе и имућне,
силне и слабе било духом, било телом све вас и ми
као ваши пастири духовни са срцем пуним ретке
радости овога јутра поздрављамо са: Христос се роди!
Сви смо ми једно, верни народе. Ми смо ваши и ви
сте наши. Сви ми заједно имамо један извор, један
почетак - имамо једног Оца. Све што је добро, славно и честито у нашем животу од Њега води
своје порекло. У Њему има свој корен, а радост овога дана!? А ово мило, слатко пресвето
Детенце, необичне, пречисте Матере што се ноћас родило у пећини Витлејемској - у сиротињи
и немаштини? Ко нам Га даде? Шта ће Он међу нама? Зар је мало сиротиње, мало невољника?
Нећемо се упуштати у давања пространих и разноврсних одговора на питања: Шта би било са
човечанством да се Исус Христос није у телу јавио, да није у свет дошао, и каква је за нас добит
што смо ми деца Цркве Његове, него ћемо само рећи да и ова света ноћ, рођење Његово, један
је од најјаснијих доказа да све што је заиста велико, светло, и вечито у животу разумних и
слободних бића има свој почетак, свој извор у Богу Оцу нашем."...Сваки добри поклон и сваки
савршени дар одозго је, силази од Тебе Оца светлости...")Божић је радостан дан - Божјег
милосрђа - праштања.Божић је светли дан; Бог нам даде Најсветлијег; даде нам Себе у
Сину.Зар није Отац у Сину и Син у Оцу? Име је тога небесног дара, име је тога поклона што нам
га јутрос у Витлејему Јудејском од Девојке свете Марије Рођени са Собом донесе: Мир Божји.
Има ли икога међу нама који не би знао за превелику вредност и необичну цену Мира, како за
живот и свакога човека, тако и породице, свакога друштва, свију народа па и целокупног
човечанства? Сви знамо да је мир бољи од немира, од кавге, свађе, туче. в"Благо онима који
мир граде, јер ће се синови Божији назвати" вели Еванђеље Свето (Мат. V, 9). Мир је, заиста,
дар Божји. Бог нам га даје. Бог нам даје мир као слободним и разумним бићима - Његовим
творевинама. Мир мора човек слободно да присвоји; без насиља, слободно да се са њиме сроди
и увек разумно да га употреби, искористи. Велики је ово дар Божји. Не заборавите дати Богу
оно што је Божје, јер је вама од Бога много дато. Усађујте у душу деце своје мир, Божји мир.
Деца наша треба да заволе Христа; јер, волети Христа значи волети за увек оно што нам Он
даје - Мир, Божји Мир... О, кад би сви моћни и велики овога света, сви они који ведре и облаче
животима милиона и милиона људи, који се радо размећу својим миротворством разумели,
или бар хтели разумети где је извор миру и начин како се он добија.
Христос се роди- Ваистину се роди!

СВИМ ПАРОХИЈАНИМА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ
ХАМБУРГ СРЕЋНЕ БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ
ПРАЗНИКЕ ЖЕЛЕ СВЕШТЕНСТВО И
ЦРКВЕНООПШТИНСКИ УПРАВНИ ОДБОР !!!
СВЕТИ САВА
БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
БАДЊИ ДАН – ПРОГРАМ - 06.01.
Исповест: 09:00 Света Литургија: 10:00

Вечерње Богослужење у Хамбургу
од 19:00 часова.
Вечерње Богослужење у Либеку од
16:30 часова. Умољавамо све наше
парохијане да тог дана узму своје
бадњачиће које ће чувати у својим кућама
до идуће и да при томе за сваки бадњак
оставе прилог у висини од 10 €.
БАДЊАКЕ ЋЕ ТЕ МОЋИ НАБАВИТИ
ВЕЋ ОД 19.12.2021. ГОДИНЕ.
ЗА

БАДЊЕ ВЕЧЕ ЦРКВА ЋЕ
БИТИ ОТВОРЕНА ЦЕО
ДАН!!!
БОЖИЋ - 07.01.

Божићна

Света Литургија: 00:00 часова,
Божићна Света Литургија: 08:00 часова,
Најсрдачнију захвалност упућујемо свим
нашим верницима који су препознали
важност помагања своје свете Цркве путем
парохијала. Ради лакшег функционисања
наше Црквене општине а у нади да ће што
већи број будућих парохијана разумети наш
апел и постати редован члан наше парохије
уграђујући се у неисцрпни духовни центар
Светог архангела Михаила Ваше прилоге,
парохијал и Божићни дарак можете нам
доставити уплатлатом на овај број рачуна:“
Serb. Orth. Diözese für Mitteleuropa
Kirchengemeinde in Hamburg e.V. K. Nr.

De 68200505501214121327 HASPA“.

Прослава највећег светитеља српске
цркве и школска слава св. Сава одржаће
се 27. јануара у нашој цркви у Хамбургу
служењем свете Литургије са почетком у
10:00 часова.
Субота 29. јануар
Вечерње Богослужење и сечење славског
колача -18:00 часова
Светосавска академија- 18:30 часова

Важно обавештење за
парохијане из Кила!!!
Због добро познате ситуације
око Короне, црквена управа
Јакоби цркве нам није дала по
нашим жељама и могућностима
поменути храм на употребу за
Бадње вече. У нади да ће
одобрити богослужење пред
Васкрс све вас срдачно
поздрављамо. Уколико будете
желели да вам доставимо
бадњачић путем поште или
неким другим решењем то ћемо
и учинити. Зато се можете
телефонски јавити свештенству
Светоархангелског храма у
Хамбургу.

дату
м

2022.

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

Суб.

01.0
1.

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ

Не
д.

02.0
1.

Свети Игњатије Богоносац - СВ. ЛИТУРГИЈА у 09:00 – СВ. ЛИТУРГИЈА - 11:00 ХАМБУРГ

Чет.

06.0
1.

Бадњидан- СВ. ЛИТУРГИЈА - 10:00 - ВЕЧЕРЊЕ - 19:00 – ХАМБУРГ
ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 16:30 - ЛИБЕК

Пе
т.

07.0
1.

Рождество Христово – Божић- СВ. ЛИТУРГИЈА - 00:00 – ХАМБУРГ

Пе
т.

07.0
1.

Рождество Христово – Божић- СВ. ЛИТУРГИЈА - 08:00 – ХАМБУРГ

Пе
т.

07.0
1.

Рождество Христово – Божић- СВ. ЛИТУРГИЈА - 10:00 – ХАМБУРГ

Су
б.

08.0
1.

Сабор Пресвете Богородице - СВ. ЛИТУРГИЈА - 10:00 - ХАМБУРГ - ВЕЧЕРЊЕ
БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ

Не
д.

09.0
1.

Св. архиђакон Стефан- СВ. ЛИТУРГИЈА у 09:00 – СВ. ЛИТУРГИЈА - 11:00 - ХАМБУРГ

Че
т.

13.0
1.

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ

Пе
т.

14.0
1

Св . Василије Велики - СВ ЛИТУРГИЈА - 10:00 - ХАМБУРУ

Су
б.

15.0
1.

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ

Не
д.

16.0
1.

Свети мученик Гордије - СВ. ЛИТУРГИЈА у 09:00 – СВ. ЛИТУРГИЈА - 11:00 - ХАМБУРГ

Уто 18.0
.
1.

Крстовдан - СВ. ЛИТУРГИЈА у 10:00 - ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ - 18:00 - ХАМБУРГ

Ср
е.

19.0
1.

Богојављење- СВ. ЛИТУРГИЈА у 10:00- ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ - 18:00 - ХАМБУРГ

Че
т.

20.0
1.

Сабор св. Јована Крститеља – Јовањдан у СВ. ЛИТУРГИЈА - 10:00 - ХАМБУРГ

Су
б.

22.0
1.

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ

Не
д.

23.0
1.

Свети Григорије Ниски - СВ. ЛИТУРГИЈА у 09:00 – СВ. ЛИТУРГИЈА - 11:00 - ХАМБУРГ

Ср
е.

26.0
1.

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ

Че
т.

27.0
1.

Св. Сава- СВ. ЛИТУРГИЈА - 10:00 - ХАМБУРГ

Су
б.

29..0 ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ – 18:00 - ХАМБУРГ
1

Не
д.

30.0
1.

Преподобни Антоније Велики - СВ. ЛИТУРГИЈА у 09:00 – СВ. ЛИТУРГИЈА - 11:00 ХАМБУРГ

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ СВАКЕ СУБОТЕ И УОЧИ ПРАЗНИКА У КАЛЕНДАРУ
ОЗНАЧЕНИМ ЦРВЕНИМ СЛОВОМ У 18:00 ЧАСОВА.
СВЕТЕ ЛИТУРГИЈЕ СВАКЕ НЕДЕЉЕ У 09:00 и 11:00 ЧАСОВА
СВЕТА ЛИТУРГИЈА ПРАЗНИКОМ У 10:00 ЧАСОВА

Све важне и актуелне информације можете наћи на нашој
фејсбук страници;
Црквена Општина Хамбург/Serb.orth. Kirchengemeinde Hamburg
или crkva-hamburg.de

Нови подухвати на улепшавању нашег црквеног и духовног центра
Верни народ парохије у Хамбургу наставио је да украшава свој храм. . Са благословом
Епископа Григорија урађена је нова фреска Сабора Светог архангела Михаила која краси
вањски зид , који се налази изнад улаза у храм. Овај посао поверен је иконописачком
атељеу „ Цар Константин“ из Јагодине. Поред тога у овом периоду смо уредили црквену
салу са новим столовима и столицама који улепшавају исту. Следећи велики радови које
би желели у следећој години да урадимо су: наручба и постављање нових оградица у
стубишту нашег храма, фарбање фасаде храма, постављање рампе на улаз у двориште
црквеног центра. Управа храма се захваљује свим приложницима.
Свештенство и Управа Црквене општине Хамбург.

нова фреска која краси наш храм

нови столови и столице у црквеној сали

