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Драга браћо и сестре,  

 

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

 

Заиста, драга браћо и сестре, Бог се роди! Овај реалан догађај, који се догодио 

прије двије хиљаде и више година, апостоли доживјеше и  животима потврдише, ево већ 

преко двије хиљаде година и ми вјером потврђујемо вјером примљен апостолски 

доживљај Христовог рођења, надајуђи се спасењу: читаве творевина па и времена. 

 Међутим, наше вријеме није ни боље ни горе од онога у коме се Христос родио. 

Општа изопаченост човјечанства, невјеровање у Бога и одбацивање Његовог дјеловања у 

свијету, били су тада, а тако је и сада. Али, како се и онда нашло мјеста за Новорођеног, 

мада у јаслама, нашло се и  људи да Га прославе, тако и данас има душа које Му се радују 

и овога Божића и сваког Божића, и онога који ће доћи. Радују Му се дјеца „духом чисти 

к'о голубови“, радују му се сиједи старци „чистим духом умивени“, радују Му се људи и 

жене који су схватили да се треба већма покоравити Богу него људима и да све свијетске 

проблеме, кризе и катастрофе треба ријешавати са Богом и Његовом правдом. Кажемо 

требало би, а да ли је то тако? 

Данас се свијет налази на великом искушењу, на истоку и западу, на сјеверу и југу, 

све је потресла  'вавилонска криза': како опстати и како се у послиједицама својих дјела и 

заврзлама снаћи. Предочава се материјална, финансијска, егзистенцијална криза. А, да ли 

је криза послиједица само економских, банкарских и индустријских узрока и падова?  

Зашто је свијету понестало хране, воде, ваздуха, па и новца? Шта је разлог за свијетску 

узнемиреност, за страх од сутра?  

Један западни политичар је изјавио да Европа више није 'хришћански кружок'! 

Дакле, Европа, која све што има вриједно, треба да захвали хришћанским темељима на 

којима је саздана, сада се одриче Христа. Неће име Христово да стави ни у преамбулу 

свога устава. А кад се занемари и заобиђе Онај који је рекао без мене не можете ништа 

чинити, онда су послиједице неминовне. Без Христове науке, вјере и морала све што 

Европа и њен изданак Америка, као неки свијетски лидери, буду чинили, обиће се о главу 

цијелом човјечанству. Тако је и савремена материјална и финансијска криза послиједица 

моралне кризе, првенствено оних за које је Христос рекао да ће се, као Његови 

слиједбеници, препознавати по међусобној љубави. И којима је препоручио да свој крст 

носе са Њим, а Његов Апостол рекао: носите бремена један другога.  

Ипак у кошмару страха савременог човјечанства још увијек се може чути благи 

Христов позив: Ходите к мени сви који сте уморни и натоварени и ја ћу вас одморити... и 

наћи ћете покој душама својим. И овога Божића слушамо пророштво Светог Симеона 

Богопримца: Гле, овај лежи да многе обори и подигне и да буде знак против кога ће се 

говорити. Сви који у Христа вјерују, којима је сваки Божић обновљење и јачање савеза са 

Христом, нека радосно пјевају дивну божићну пјесму: „Сви народи запљешћите рукама, 



јер је Христос Избавитељ са нама“ и нека се поздрављају побједним и радосним 

поздравом 

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!  

– ВАИСТИНУ СЕ ХРИСТОС РОДИ! 

 У тој божићној радости, свим нашим парохијанима, срећне празнике славног 

Христовог рођења, радост заједнице са Витлејемским Богомладенцем и благословену, 

мирну, спокојну и растерећену брига годину Господњу 2009. жели вам и срдачно вас 

поздравља  свештеник са породицом. 

Парохијске новости: 
 

Напокон смо добили дозволу, коју смо прилично дуго чекали, преко шест мјесеци. 

То је генерална дозволо на основу које можемо да изводимо планиране радове на храму и 

око храма. Да би добили ту дозволу морали смо најприје извршити пререгистрацију 

намјене имања.  

Пошто већ посједујемо дозволу, најприје ћемо на прољеће поставити натпис са 

знаком наше цркве, који је већ урађен али се чекало само на дозволу.  Остале активности 

ће ићи уз финансијску могућност и договор са Повјереништвом. 

 

Планиране активности и редослијед Богослужења за слиједећи 

мјесец (Јануар). 
 

Јануар 6. (уторак) Бадње вече, Богослужење са почетком у 6. Након Богослужења 

освећење Бадњака и шумадијски чај (кувана ракија) на утјешеније братији 

Ујутро (сриједа) на Божић, Богослужење почиње у 4. сата рано, да би послије Св. 

Литургије раније дошли кући, јер Божић је строго породичан празник који се празнује у 

кругу породице. 

У петак, 9 јануар, Свети Стефан, служимоЛитургију по устаљеном времену, 10 

часова. 

Субота, 10 јануар вече дружења уз музику и пригодно предавање ради дана 

Републике Србске и Дочека Србске Нове Године. Почетак у 6. часова послије подне 

Недјеља 11. јануар Литургија по устаљеном времену. 

Среда 14 јануар Св. Василије Велики, служимо Литургију по устаљеном времену 

Недјеља 18 јануар, служимо Св. Литургију по устаљеном времену у 10. часова 

Понедјељак, 19 јануар, Богојављење, служими Св. Литургију у 10 часова и 

послије велико освећење воде. 

Уторак 20 јануар Св. Јован Крститељ, служимо Св. Литургију по устаљеном 

времену 

Недјеља 25 јануар Св Литургија у 10 часова 

Уторак, 27. јануар Св. Сава, служимо Св. Литургију по устаљеном времену и 

ломимо славски колач 

Славски ручак, и пригодан програм, је 1. фебруара у недјељу, послије Св. 

Литургије 
 

 



Још једно свим парохијанима и пријатељима наше парохије 

нека је срећан празник Хритовог Рођења и честитамо вам 

Сретну Нову 2009 годину и желимо да Господ услиши ваше 

молитве. Ваш пред Господом молитвеник Протонамјесник 

Бранислав Кончаревић са породицом. 

 

 

Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

                                                                                                                     Парох Рокфордски 

 


