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Свети Василије Острошки рођен је пре четири века у селу Мркоњићи, у Поповом пољу у
Херцеговини. Када је одрастао, отишао је у требињски манастир Успенија Пресвете
Богородице и ту се замонашио. Убрзо се прочуо због свог подвижничког живота, а
касније је изабран и посвећен за епископа захумског и скендеријског.

Као архијереј живео је у манастиру Тврдошу и одатле утврђивао у Православљу своје
вернике, чувајући их од турских свирепости и латинског лукавства. Када су Турци
разорили Тврдош, Василије се преселио у манастир Острог где је наставио свој
подвижнички живот, уз много топле молитве и бриге за своје вернике. Упокојио се у
Господу 1671. године, а његове чудотворне и целебне мошти и његов гроб чувају се до
данашњег дана. У њихову моћ исцелења и утехе верују подједнако и хришћани и
муслимани. Српска православна црква слави Светог Василија Острошког 12. маја, по
грегоријанском календару (29. априла, по јулијанском).

Благодарни Свемогућем Господу на свим добрима којима нас обилато дарује, у недељу
2. децембра 2012. године, парохијани храма Светог Саве у Бриселу, заједно са својим
свештеником, ђаконом и црквеним одбором, угостили су Преподобног јеромонахa
Сергијa, чуварa ћивота Свeтог Василија Острошког и Високопреподобну Мати Ефимију,
манастира Светог Луке из Жупе Никшићке, који су донели велики благослов, Митру
Светог Василија Острошког са Његових Светих Моштију, која ће трајно остати у хашем
храму.

Ова велика духовна радост крунисана је Светом Литургијом коју су служили Преподобни
јеромонах Сергије и прота Јаков, уз саслужење ђакона Душана и анђеоско појање хора
предвођеног Госпођом Радмилом Поповић.

Радост овог братског сусрета и духовног заједништва настављена је примањем
благослова од оца Сргија и мати Ефимије с молитвеним жељама да нам поново дођу.
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Нека би дао Бог молитвама Светог Василија Острошког да овакви сусрети, буду
лествице којима ћемо се успињати ка Царству Небеском.

Фотографије можете погледати овде .

Управа Храма
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