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Драга браћо и сестре, 

Мир Божији! 

Христос се роди! 

 

Слава Богу на висини, а на земљи мир, међу људима добра воља, пјевали су анђели 

оне свете  ноћи, када се родио Богочовјек. Иста пјесма и радост, и након 2000 година и 

више, загријева и испуњава наша срца, што нам потврђује да је ова Тајна, тајна над 

тајнама која је увијек нова и свјежа. Али, ова тајна је истина која се може добро видјети 

само бистрим оком вјере. Кроз ову тајну Богорађања сазнајемо да права вјера није 

разговор између удаљеног Бога и усамљеног човјека, него присно и живо општење Творца 

и његове творевине. Такође, догађај Богорођења скида све недоумице и нејасноће са лица 

историје разоткривајући нам смисао свих људских надања и чекања. Овај догађај сабира 

многе зато што просвећује све. Зато је Божићна радост и стварност  увијек небеска и 

земаљска. Јер, ту се радују сви старозавјетни пророци који благовјестише ову велику тајну 

у тами и сјенци Закона. Исто тако, ту анђели благовјесно служе, као они који од почетка и 

непрестано свједоче благодатне ријечи Божије. Ту је и Дјева која смирено и смјерно 

пристаје, на Божији позив да буде Богомајка, ријечима вјере: „Велича душа моја Господа“. 

Ту су и остали праведници који у Исусу из Назарета препознаше Христа. Све је то по 

Божијем Промислу. 

Али, исто тако, ту су и мудраци (оновремени научници) који чудесно прате 

звиједзду са истока која их  доводи до колијевке Богомладенца. Чудесност је и обраћање 

њихово Ироду. Али, Ирод неће да погледа истини у очи и прихвати Богомладенца, него, 

ослијепљен престолом и властољубивошћу  у Богомладенцу види опасност за свој 

овоземаљски престо. Он себе ставља изнад свих и у  Богомладенцу не прихвата 

Спаситеља свијета већ угрозитеља свога царског достојанства, и умишља да убиством 

може ријешити све. Убија витлејемску новорођенчад, али Промислом Божиојим 

Богомладенац остаје да посвједочи своје Синовство, а нашу вјеру учини спасоносном. 

Међутим, драга браћо и сетре, не смије бити мјера наше вјере у томе што ћемо 

осуђивати Ирода и њему сличне властодржце, него здраво расуђивање о свему. Без 

здравог расуђивања наша вјера ће бити немогућа, неће имати у себи стварности, остаће 

недоживљена; хладна и пуна мржње, злобе и зависти. Такво би нас стање удаљило од Бога 

и једне од других. Због тога пазимо добро на себе да не би посрунули у бесмисао сукоба и 

тиме обесмислили себе за примање Божићне радости. Јер, знање и примање стварности 

смисла божићне сверадости чини нас истински спремнима да то и покажемо на прави 

начин, а то је не престајући никад да вјером побјеђујемо обесмишљену стварност. Тако 

обрадовани, здравом вјером окрепљени, моћићемо разумијети ову велику тајну; Бог 

постаде један од нас. Такође, тада ћемо заједно са мудрацима непрестано ићи кроз све 

токове знања оним и јединим путем који води ка Богомладенцу. 



Дакле, овако припремљени за Божић вјером, увијек ћемо бити спремни да се 

радујемо љепоти и смислу живота, јер видимо да су у тој радости сабрани вјекови и 

нараштаји, од почетка до краја, у бескрају богодане пуноће којом сазнајемо да нам је 

даровано све што нам треба. Зар не рече Бог да су и власи на нашој глави избројане. 

Према томе, ми само треба да се отворимо и постанемо учесници  у тајни Богорођења, 

кроз добродјетељ, да би увијек били спремни да видимо и разумијемо дарове и знамења 

Божија, па и Богооваплоћење. Јер је све обасјано, објашњено и просвећено 

Богочовјечанском Христовом личношћу, кроз Кога је све, и око Кога, и Коме смо сви 

сабрани. 

 

Драги парохијани 

 

Као и до сада, за ове долазеће празнике, ми ћемо служити на: Бадњи дан, пошто 

је недјеља, ујутро у 10 часова Св. Литургију, увече у 6. часова Вечерњу. 

Ујутро на Божић почињемо у 4. сата и обично завршавамо око 7 сата, прије 

подне, тако да сви стигнемо на Божићни ручак, који је по нашем србском предању увијек 

породичан. 

 

Драга браћо и сестре, толико говоримо о нашој србској култури, о нашим лијепим 

србским обичајима, а колико видимо веома брзо их заборављамо и прихватамо неке друге, 

односно туђе обичаје. Нарочито је то видљиво када купујемо туђе Божићно дрво – Јелку и 

славимо туђе Божићне обичаје. Јесмо ли то брзо заборавили и одрекли се свога обичаја. 

Правдамо то да дјеца тако воле, или да то раде са својим вршњацима у школи. Не 

заборавимо да смо и ми били дјеца и ишли у школу са другом дјецом која су често пута 

имала друге обичаје. Како смо ми онда остали у својој вјери? Лако. Зато што нашим 

родитељима није никад пало на памет да нам савјетују да узмемо туђе обичаје. Хвала им 

зато што су сачували своју вјеру и вјеру предака ипренијели је нама. Према томе и ми 

треба да сачувамо нашу вјеру и пренесемо је нашим потомцима, јер, 

Наше Божићно дрво није Јелка 

Наже Божићно дрво је Храст – Бадњак и Бадње вече када се на вечери молитвено окупи 

читава породица. А прије тога не заборавимо: 

Дјетињци, материце и оци су празници који се празнују сваке године на три седмице пред 

Божић. На Оце од раног јутра, дјеца опколе оца, па му везују ноге или руке, тражећи од 

њега да се „одреши“. Не пуштају га док не преда већ припремљене поклоне, који могу 

бити разни. 

 

Догађања на парохији 

Најављујемо: 
 

1. Идуће недјеље дјеца завршавају са школом и треба да се припреме за рецитовање 

за Св. Саву 

2. Саборовање смо заказали за прву недјељу послије Св. Саве, то је 3. фебруар 

2008 

3. Сада у суботу 29. 12. 2007, послије Вечерње, имаћемо предавање о Светој 

Гори Атонској. Света Гора је центар Православља и налази се у Грчкој. На њој 



имамо неколико стотина манастира и скитова. Предавање је замишљено да буде 

поткрепљено са слајдовима и фотографијама. Дакле, Вечерња у 6 часова, а послије 

у 7 часова предавање. 

 

Ваистину Христос се роди! 

Драги парохијани, свима вама и свим пријатељима наше парохије нека 

је Богом благословен долазећи Празник и сви дани по Празнику и нека 

им Богомладенац подари све најбоље и услиши њихове молитве, жели 

вам ваш свештеник са породицом 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

............................................................... 

Протонамјесник Б. Кончаревић 

 


