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као угарак. И бише клеветници кажњени прогонством. Григорије свети би
враћен на своју епархију и са великим торжеством примљен од народа свога.

Свети Александар Невски
Син кнеза Јарослава. Од малена срцем окренут к Богу. Победио Шведе на реци
Неви, 15. јула 1240. год, због чега је и прозват Невским. Том приликом јаве се
светитељи Борис и Гљеб једном војводи Александровом и обећаше своју помоћ
великоме кнезу, сроднику своме. У Златној Орди татарској није се хтео поклонити
идолима нити проћи кроз огањ. Због његове мудрости и телесне снаге и красоте
уважавао га и кан татарски. Зидао је многе цркве и чинио безбројна дела
милостиње. Упокојио се у својој 43. години, 14. новембра 1263. год. 30. септембра
празнује се пренос његових моштију у град Владимир.

St Gregory, Bishop of Agrigentum
He was born in Sicily, near the town of Agrigentum (where he was
later bishop), of his devout parents Chariton and Theodota. His
whole life was woven through with God"s wonders. He went to
Jerusalem in a wonderful way, was chosen as bishop in a wonderful
way and was saved from slander in a wonderful way. He himself
was a great wonderworker, for he was greatly pleasing to God, and
was a0 great spiritual guide and ascetic. He took part in the Fifth
Ecumenical Council in Constantinople in 553. After severe
temptations, he entered peacefully into rest at the end of the sixth
century or the beginning of the seventh.
ЗА РАЗМИШЉАЊЕ Бог попушта беду на праведнике, да их што јаче прослави.
Јер савладана беда најјаче објављује славу Божју и славу праведничку. Григорије
свети Акрагантски беше у свему праведник и угодник Божји. Но Бог попусти беду
на њ, сличну беди, која некад постиже св. Атанасија и св. Макарија. Наиме два
свештеника, Савин и Крискент, којима Григорије много добра учини, не могоше
никако подносити добродетељи Григоријеве. Јер таква је особина порочности, да
никако не може да подноси добродетељ. Савин и Крискент, дакле, нађоше неку
јавну жену блудницу и потплатише је, да оклевета Григорија, да је он имао везе са
њом. Једном када Григорије беше у цркви, жена се та увуче у његову спаваћу собу;
а када он дође с народом из цркве, та жена се појави из његове собе. Тада она
двојица свештеника почеше викати на Григорија као на блудника. Григорије беше
присебан и готов на свако страдање. Затворише га у тамницу и спроведоше у Рим.
Папа поверова клеветницима, те две и по године држа Григорија у тамници без
суда и осуде. Тада се сазва сабор, на коме се имаше пресудити ствар Григоријева.
Но пре него људи пресудише, Бог пресуди. Она жена полуде, и као сумашедша би
доведена пред сабор. Као безумна она не умеде ништа одговарати. Григорије
чудотворац помоли се Богу за њу, и она оздрави, јер зли дух изиђе из ње. И она
кроз плач посведочи, да је потплаћена, да оклевета Божјег човека, и да ју је одмах
после те клевете зли дух поседнуо и држао у својој власти. А Савину и Крискенту,
са осталим клеветницима, – преко 100 њих на број – наједанпут лица поцрнеше
каоугарак. И бише клеветници кажњени прогонством. Григорије

Наше сестре Драгица Симић, Драгица Јовановић, Рената Цојић и
Менаџер бинга брат у Христу Бранко Mилојевић (на слици), вредно
раде за сваки бинго. Ове године иако је бинго био затворен пар месеци
због вируса корона, захваљујући њима и још неколицини који раде
сваки уторак и четвртак, наша Црква је од бинга зарадила преко сто
хиљада долара ове године ! Ако имате времена и можете помоћи,
позивамо Вас да дођите и јавите се брату Бранку. Посао није тежак.
Имате прилику да се дружите и проведете лепо вече а уједно помогнете
своју Цркву и СЕБЕ ! Бог Вас благословио. Хвала од срца и видимо се
ако Бог да!
Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U utorak 1.decembra 2020, upokojio se u
Gospodu Zoran Milosavqevi}. Wegova
sahrana }e biti u ponedeqak u 12:00
sati. Bog da mu du{u prosti a wegovoj
familiji na{e iskreno sau~e{}e.

Ваведење Пресвете
Богородице прослављено у
манастиру Нова Грачаница

