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Драга браћо и сестре 

 
Данас се небо и земља сјединише у рођеноме Христу; 
Данас Бог сиђе на земљу, а човјек се попе на небеса; 

Данас је видљив Тијелом Онај који је ради човјека невидљив по природи; 
Зато Га и ми пјесмама прослављамо и кличемо; 

Слава на висини Богу и на земљи мир, даровао нам је долазак Твој, 
Спаситељу наш слава Теби! 

(Божићна стихира на литији) 

 
 

Божићна радост и новогодишња очекивања ове године су, бар што се нас Срба 
тиче, у знаку радосне жалости и неприкривеног ишчекивања. Крај ове године је био, а 
почетак идуће године биће, за Србску Цркву и народ вријеме великих изазова. На непуне 
двије недјеље прије Божићног поста упокоио се Патријарх Павле, а двије недјеље послије 
Рођења Христовог, Србска Православна Црква добиће новог патријарха, 45 наслиједника 
Светог Саве. 

Изнад сваког очекивања упокојење Патрјарха Павла изазвало је у србском народу 
један спонтан покрет: државне власти, готово сви медији и благочестиви народ, на 
величанствен начин опростили су се од  најтишег, а уједно и најречитијег свог Патријарха. 
У тих пет дана, од упокојења па до сахране, Патријарх Павле је учинио мртав више од 
многих за цио живот. Са одра у Саборној цркви покренуо је срца многих Срба, да му у 
непрегледним колонама одају послиједњу почаст, да са њим пођу до Завјетног храма 
васцијелог србства, да присуствују најмасовнијем икад одржаном опјелу у Београду, да га 
погледима испрате до скромне земне раке у Манастиру Раковица. Тих пет дана су 
показали да су резултати пописа становништва, који казују да је преко 90% Срба 
православне вјере, тачни, да су Срби вјерни својој Цркви и да су и те како заинтересовани 
за њен живот и организацију. И као што су били у својој Цркви од 15. до 19. новембра, 
тако ће бити и 22. јануара, да својим молитвама помогну србским архијерејима, да 
изаберу између себе најдостојнијега. Чврсто вјерујемо да ће и Дух Свети помоћи да 
Србска Црква и Србски род добију доброг патријарха, најбољег међу позванима. 

Присутност Србске Цркве у Србском народу допринијела је да цјелокупна јавност 
Србије буде жарко заинтересована за избор новог патријарха. Чак и велика оводанашња 
свјетска питања као што је глобално загријевање, нови односи Истока и Запада, свјетска 
економска криза и велика жеља неразумног дијела србства за приступ у Европску 
Заједницу, уступају пред непознаницом: који ће србски епископ бити нови србски 
патријарх. 

Молимо се Новорођеном Младенцу Христу, да и у ове дане сједини земљу и небо 
изнад Србије, да помогне Србском народу да остане народ Божији, да по жељи 
Патријарха Павла будемо људи, да на себи осјетимо све благодати рођења Христовог, да 
славимо Бога на висинама, а да мир и добра воља оплемене сва србска срца. 

Радосне празнике свијетлог Христовог Рођења и благословену, мирну и бирићетну 
годину Господњу 2010. жели вам и поздравља вас радосним поздравом 



 
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

Ваш парох Протонамјесник Бранислав Кончаревић са 

породицом 
 
 
 
 

Распоред Богослужења за Јануар 
 

Јануар, 6.  Бадње вече, вечерње у 6. часова, послије освећење бадњака и „шумадијски чај“ 

Божић, ујутро у 4. сата почињемо са богослужењем. По благослову Цркве и по 

сопственој савјести на велике празнике причешћујемо без исповијести. 

Субота 9. јануар, Свети Стефан, Света Литургија у 10. часова 

Недјеља,  10. јануар, Света Литургија у 10. часова 

Четвртак, 14 Јануар, Мали Божић, Србска Нова Година, Св. Литургија у 10. часова 

Јануар, 17, недјеља, Св. Литургија у 10. ћасова 

Уторак, 19. јануар, Богојављење, Св. Литургија у 10. часова и послије Велико 
освећење воде 
Сриједа 20. јануар, Јовандан, Св. Литургија у 10. часова 
Јануар 24. недјеља, Св. Литургија у 10. часова 
Сриједа, 27. Јануар, Св. Сава, Св. Литургија у 10. часова 

Недјеља, јануар 31. Св. Литургија у 10 часова, послије Славски ручак и мала 
академија поводом Св. Саве и подјела пакетића за дјецу. Дођите и доведите дјецу. 

 
 

Догађања на  парохији  
 

Петак, јануар 8. забава поводом Славе Републике Српске. Забава почиње у 6. сати у 
црквеној сали 

Најављујемо, евентуално одржавање дегустације вина наших произвођача из Рокфорда. 

Дегустација би требала да се одржи 13. фебруара. 

Недјеља 14. фебруара, као што смо и до сада, приређујемо покладну вечеру за 

парохијане и госте. Вечерње у 6. сати и послије вечера. Као гости, сем свештеника из околних 

парохија, најавио се и хор са Палмер Сквера. Будимо добри домаћини. 
 

 



 

Мир Божји - Христос се роди! 

Ваистину Христос се роди! 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

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

 


