
Писмо бр. 17. 

Драги парохијани,                                                                                      



 Мир Божији Христос се Роди! 

 

Од првог Божића па до овог данашњег, хришћани су славили Божић, стога и ми данас 

прослављамо. И овом приликом треба да се сјетимо да је ово тајна међу највећим тајнама овога 

свијета и живота, и да се само побожношћу постиже приближавање овој тајни. 

Побожност није знање, умијеће или вјештина. То је доживљај бића Божијег у себи и 

доживљај свих Божијих порука, свих догађаја, међу којима је и Рођење Сина Божијег, највеће 

чудо. Прославићемо и овај Божић највише и најбоље, уколико будемо најближе Богу. И уколико 

наше срце буде више Његова колијевка, утолико ће више и сагледати славу Божију  и доживјети 

радост, поздрављајући један другог  и срцем и уснама. 

Сретне божићне празнике и благословену наступајућу Нову 2007. годину жели вам ваш 

свештеник. 

 

Народни обичаји у Божићне празнике: 

 

Мјесец Јануар је мјесец са највише празника; 

Свети Игњатије, Бадњи дан,Божић, Сабор Пресвете Богородице, Свети архиђакон Стефан, 

Свети василије Велики (Нова Година), Крстовдан, Богојављење, Сабор Светог Јована Крститеља, 

Свети Сава Србски, Часне вериге Св. Апостола Петра и Св. Атанасије Велики, све су то велики 

празници тако да је Јануар велики празнични мјесец за Србе. 

 

Бадња недјеља је недјеља пред Божић. У току ове недјеље врше се припреме за један од 

највећих празника у српском  народном календару. Кућа се спрема од подрума до тавана. 

Припремају поклони, а посебна се пажња посвећује дјеци као и свим укућанима. Старији људи 

избјегавају да се шишају и подрезују нокте да не би посјекли здравље. 

 

Божић је дан рођења Господа Исуса Христа, Бога Сина. Христос је зачет Духом Светим и 

рођен од Дјеве Марије тјелесно. Бог постаје један од нас, узима наше тијело да би могао да 

исцјели, искупи и спасе палог човјека. Човјек није могао сам да се спасе од послиједица 

првородног гријеха јер су му све силе: душе, ума и срца, потамнеле од првородног гријеха. Зато је 

било потребно да сам Бог сиђе међу људе и узме њихова тијела да би их  спасао. 

О Божићу треба сви да су весели и задовољни. Незамисливе су свађе и расправе. Ако су 

неки од прије и посвађани на Божић се помире или мирбоже. 

 

Срби славе три дана Божић: први је Божић, други је Божи дан (Сабор Пресвете 

Богородице) и трећи је Стевандан. За сва три дана важи да се кућа не чисти, поготову метлом.  

Трећи дан Божића посвећен је Св. Првомученику Стефану, архиђакону који је био први од 

седам ђакона којег су апостоли поставили да служи сиротињи у Јерусалиму. Предање каже да је 

чинио велика чуда и велика дјела. Јевреји су га оклеветали и осудили на смрт каменовањем. На 

суђењу је одржао проповијед о новој вјери и храбро отишао у смрт поставши тако први мученик 

послије Христа, који је страдао за вјеру своју. 

 

Василијевдан (Србска Нова година, Мали Божић). Св. Василије Велики био је 

архиепископ Кесаријски, рођен је у вријеме цара Константина, 329. године у Кападокији. Био је 

веома образова и велики поборник Православља. У крајевима гдје живи србски народ углавном  се 

овај дан слави као Србска Нова година.  

 

Крстовдан је велики празник. Постоји зимски и јесењи Крстовдан. Тих дана се славе два 

догађаја у вези са Часним Крстом Христовим. Први, проналазак Часног Крста на Голготи и други, 

повратак Часног Крста из Персије у Јерусалим. 



Крстовдан је веома поштован као празник код Срба, нарочито код оних Срба који су са 

Косова. У нашим Западним крајевима има неколико цркви посвећених Крсту. У 16. вијеку помиње 

се црква на Перасту, која је била посвећена Св. Крсту, и црква Св. Крста из 11. вијека која се 

налази у Нину (Далмација), недалеко од цркве Св. Николе из 6. вијека. 

Занимљиво је да и неколико православних породица код Макарске, у мјестима Подгора и 

Козица, славе Крстовдан као Крсно име. 

 

Богојављење је код Срба и даље један од најзначајнијих празника. Народ вјерује да се на 

тај дан, у глуво доба ноћи небо отвори и Бог јавља људима. Те ноћи старији свијет не спава већ 

изговара молбе Свевишњем, увјерени да ће им молба бити услишена. Од Богојављења почиње 

свештеник да освећеном водом кропи куће парохијана, уз молитве за здравље и благостање. 

 

Св. Јован се прославља неклико пута у току године, али најчешће као крсно име овог 

дана у Јануару. Црква му је одредила овај датум по Богојављењу јер је као Крститељ Христа 

претходног дана, на Богојављење, ушао у историју Хришћанства. У народу је Св. Јован изузетно 

цијењен. 

 

Савиндан – Св. Сава је први архиепископ Србски. Рођен је 1169. године, као младић је 

отишао у Свету Гору гдје се замонашио. Његов примјер је слиједио и његов отац, Стефан Немања, 

који је у монаштву добио име Симеон. Сава је много урадио за самосталност Србске цркве и 

самосталну политику средњевјековне Србије. 

 

Часне вериге (Верижњаци, Благи дан) славе се као окови Св. Апостола Петра у које га је 

оковао бездушни Ирод, а које су саме од себе спале кад се појавио анђео. За вериге се вјерује да 

имају велику исцјелитељску моћ и да лијече од сваке болести. Данас се чувају у цркви Св. Петра у 

Риму. 

 

Свети Атанасије, био је архиепископ Александрије, веома учен, допринио је да се 

Хришћанство утврди на Првом васељенском Сабору у Никеји. За живота је био прогањан од 

јеретика и тек пред крај живота је нашао себи мало мира у Риму. 

У нашим крајевима слави се као заштитник од куге. Зато се његов дан зове и Чумин дан. 

Старији људи тврде ко се разболи на овај дан да није добро. Обично жене избјегавају да ишта раде 

на овај дан. 

 

 

Занимљивости са парохије: 
Драга браћо и сетре, већ у неколико претходних писама најавили смо а и усмено у 

проповиједима, да имамо неких могућности да купимо нови плац за наш будући центар. На 

Саборовању (Скупштини парохије), које је одржано 10. децембра, донијет је приједлог и дато 

овлаштење Повјереништву да се ако је могуће та идеја и реализује.  Обавјештавамо вас да ћемо у 

неком од наредних писама послати једну анкету да видимо ко би се одазвао и помогао такав 

пројекат. 

 

Богослужење: 
 

Бадње вече, Богослужење у 6. сати послије подне, по молитви  

благосиљање бадњака 

Божић, почињемо ујутро у 4. сата 

Сви остали празници, Литургија у нормално вријеме 



 

Мир Божији Христос се роди! 

Ваистину Христос се роди! 

 
Жели вам ваш пред Господом молитвеник 

 

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

                                                                                 Јереј Бранислав 


