
Писмо бр. 16. Око Ваведења Пресвете Богородице: 
Хришћански пост води поријекло од Господа Исуса Христа, који је постио 40 

дана, прије почетка проповиједи своје науке. У Светом Јеванђељу, јеванђелист Матеј 

каже: "И постивши 40 дана и ноћи, напослијетку огладње"  (Мат. 4,2). 
Сам почетак људског рода, такође је повезан са постом. Прва заповијест у рају 

била је заповијест о посту, тј. уздржавању. Адам и Ева су добили заповијест да не једу 

са дрвета "познавања добра и зла". Отуда је и први гријех  човјеков учињен против 

поста. Прије Христа у Старом завијету постио је пророк Мојсије и други пророци, а 

касније, такође су постили и свети Апостоли. 
Када говоримо о посту, често мислимо на уздржавање од мрсне хране, а 

заборављамо да је његов значај у ствари у духовном и унутрашњем прочишћењу 

цијелокупног човјека. Као што у гријеху учествују и душа и тијело - потребно је да се 

обоје чисте, па тако долазимо до циља поста који чине: очишћење тијела, јачање 

воље, уздизање душе. У току поста, стално се сјећамо Христа и његове жртве за 

човјечанство,  тако да постећи себе позивамо на уздржавање од рђавих мисли, жеља и 

дјела. Пост умножава љубав и молитву и спремност на вршење добих дјела. Истински 

духовни живот је немогућ без поста. Њиме се душа и тијело  припремају да постану 

"храм Духа Светога". 
О важности поста свједочи и случај из Јеванђеља када Апостоли нису могли да 

излијече бјесомучног младића који им је доведен. На питање Апостола: "Зашто га ми 

немогосмо излијечити? Христос одговара: а овај се род не изгони, осим молитвом и 

постом" (Мат. 17,21). А св. Василије Велики каже: "Пост је све свете руководио у 

животу по Богу".  
У Православљу постоје четири вишедневна поста, и то су: божићни, васкршњи, 

петровски и госпојински. Божићни пост почиње 28. новембра и траје до Божића.  
Кад је реч о храни, током божићног поста православним вјерницима је 

дозвољена употреба уља, осим средом и петком, као и током једне или двије недјеље 

које су посебно посвећене припреми за Свету тајну причешћа. То је такозвани пост на 

води. Наиме, тада се једе само она храна која је спремана без уља, односно кувана или 

барена у води, или сирово воће и поврће, као и остале намирнице без уља. Риба се 

једе суботом и недјељом. Разумије се, у посебним случајевима, као код изнемоглих, 

болесних или дјеце, праву мјеру поста одређује духовник, или надлежни свештеник.  
Такође не заборављајмо, и посна храна у великим количинама, није пост. Узима 

се само онолико колико је потребно да организам функционише, а да се здравље не 

угрожава. 
Важно је напоменути, да док постимо, тиме не оптерећујемо своје окружење, 

рођаке или пријатеље, стално о томе говорећи, или жалећи се. И ту нас Св. Јеванђеље 

учи: "А када постите, не будите суморни као лицемјери, јер они натмуре лица своја да 

се покажу људима како посте. Заиста вам кажем, примили су плату своју. А ти када 

постиш, намажи главу своју и лице своје умиј, да те не виде људи како постиш, него 

Отац твој који је у тајности, узвратиће теби јавно (Мат. 6, 16-17). 
Пост се завршава доласком најрадоснијег празника у Хришћанству, празника 

Рођења Христовог - Божића. Престанак поста обиљежавамо свечаном трпезом, што не 

значи да тога дана вјерујући могу да претјерују у јелу и пићу, - умјереност у свему и 

уздржање, увијек су заповијест за Христове слиједбенике. 
Иако пост није у директној вези са светим тајнама исповијести и причешћа,  

треба увијек да им претходи, јер се Светој тајни причешћа без припреме, т.ј. без поста, 

молитве и исповијести, не приступа.  

 

 

 

 



Седмице пред Божић 
 

У нашој, србској култури и предању ови су се празници празновали од када Срби 

знају за себе као праволсавни народ. Постоји више варијанти, то јесте зависи од краја 

до краја како су се прослављали ови празници. Наиме, скоро свагдје  је основа иста. 

Дјетињци, Материце и Оци су празници који се празнују сваке године на три 

седмице пред бБожић. По старом календару, они се налазе на крају године и имају исто 

значење. На Оце, од ранога јутра, дјеца опколе оца, па му везују ноге или руке, 

тражећи од њега да се „одреши“. Не пуштају га све док не преда већ припремљене 

поклоне, који могу бити различити у вриједности, што зависи од имовног стања. 

У неким крајевима дјеца се послије удруже па одлазе код родбине и познаника 

па и њих вежу. Најрадије дјеца одлазе код новопеченог младожење, који још нема 

порода и са правом очекују од њега поклоне. Вук је забиљежио и један веома 

интересантан догађај када жене вежу мужеве и траже за дјецу поклоне. 

Овај празник спада у тз. „заклопите празнике“ у којима се повезују ритуали 

заклапања и завезивања, све због вјеровања да нечисте силе не улазе у куће које 

имају заклопе или посуде са заклопима. Тамо гдје је све затворено и заклопљено, што 

свједоче и дјеца вежући “затварајући“ све што је у кући па и оца и матер, сматра се 

пошто је све затворено нема мјеста ђаволу и нечистим силама да посјећују такве куће. 

Наравно ово народно предање има своје изворе у далекој прошлости, свакако прије 

него су Срби примили Хришћанство. 

 

 

Парохијске активности 
 

Драги парохијани, Управа наше парохије је одредила датум нашег 

Саборовања или Велике народне скупштине, а то је Недјеља, 10 

децембра 2006. године  послије Св. Литургије. Позивамо све парохијане да дођу, 

саслушају извјештај годишњег рада, дају свој допринос за попуну Повјереништва, 

упознају се са слиједећим плановима наше парохије, а они су велики: 

Наиме сагледавајући наше духовно али и национално парохијско стање, Управа 

је дошла до неких сазнања која жели да подијели са вама. Једно од тих сазнања је и 

шта са онима који не плаћају годишњи парохијал а ипак пуноправно судјелују у 

парохијском животу. Или, шта са онима који не желе да плаћају парохијал, или како 

неки кажу чланарину, већ желе да на неки други начин помогну своју цркву? Све су то 

питања о којима је размислило Повјереништво и у сагласности са новим трендом у 

Србској цркви у Америци донијело неке своје приједлоге које жели да изнесе на 

Саборовању. 

Друго, наше горуће питање је; Желимо ли нови простор или не? Једном да 

ставимо тачку на то питање да би знали како да усклађујемо жеље и могућности наше 

парохије. Шта су предности али и шта су мане објаснићемо на Саборовању. Свакако да 

нова сала, нови храм, препородили би нашу парохију. Могућности за ово постоје али су 

оне још увијек хипотетичне, све дотле док ми сами не видимо што желимо, тада ће и 

они који нам обећавају бити реалнији. На нама лежи будућност оних који долазе 

послије нас. 

Још о много чему дођимо и поразговарајмо на Саборовању 10. 12. 2006. 

 

Убрзо нам стиже и Божић , драга браћо и сестре, до тада, надамо се, послаћемо 

још једно Парохијско писмо заједно са распоредом богослужења у Јануару слиједеће 

године. До тада мир вам и од Бога добро здравље,  

 

 



 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

--------------------------------------------  

Јереј Бранислав Кончаревић 
 


