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Драга браћо и сестре, 

Долази нам Божић. Божић је вријеме и начин на који дочекујемо највећу наду у своме 

срцу.  То је свијетлост која се никада не гаси јер нам је послата од Бога, односно то је 

Рођење Самог Бога. То је Дан када је Бог узео човјеково тијело да би га исцијелио и 

спасио од гријеха. Зато је Божић средиште свих црквених богослужења, али исто тако и 

породичног живота, којему сваке године хрлимо у љубавни сусрет да би се духовно 

обновили Његовим Рођењем. Тако сваке године Блага вијест Христовог рођења, најприје 

објављена пастирима, поново испуњава наша срца, храмове и домове, док ми молитвено 

пјесмом понављамо ријечи анђела којима објавише свијету ту радосну вијест: „Слава Богу 

на висини, а на земљи мир, међу људима добра воља“. Дакле, Божић је наше духовно 

обнављање у љубави и радосном миру који у нама порађа добру вољу. Јер, од тренутка 

преступања Божије заповијести у рају, први људи су унијели немир у овај свијет. Читава 

творевина се испунила немиром. А знамо да је немир покретач сваког зла. Зато се ријеч 

мир тако често изговара у свим народима и на свим језицима.  Зато је и Бог – Света 

Тројица, „када се наврши вријеме“, како стоји у Светом Писму,  „посла Бога Сина Свог“ 

да би Дошавши и навијек Долазећи повратио достојанство најсавршенијој творевини 

Божијој – човјеку, мирећи га са Богом, самим собом и са својим ближњим, кроз и у Цркви 

Његовој. 

Нажалост, драга браћо и сестре, Црква Христова уз све своје напоре ни до данас није 

успјела да наметне мир свијету. Колико је то тешко свједоче бројни немири, унесени, како 

рекосмо, у Божију Творевину заслугом човјека и његовог гријеха. Како вријеме све више 

одмиче, свједоци смо да је око нас све више страха и несигурности, немира, неправде и 

сиромаштва.  У већој мјери него протеклих година, наш свакодневни живот је обремљен 

бригом, страхом, сумњом, неповјерењем и много чим  проузрокованим човјеком. Тако да 

су се изазови свакодневног живота претворили у бриге, смијех се претворио у страх. 

Чињенице су се претвориле у сумњу а повјерење у неповјерење. Тако се често, као човјек, 

питам гдје је одговор на сва ова искушења, куда и како даље? Зашто олако и у великом 

броју слиједимо оне који нас слаткорјечиво варају и обмањују, а веома тешко оне који нам  

указују на истину и правду? Ако заиста желимо прави одговор онда не можемо проћи 

мимо Христа. Свједоци смо не једном него се сваким даном увјеравамо да земаљски и 



несавршени свијет показује да живот без Бога није онај у коме можемо наћи задовољство. 

У свијету без Бога не налазимо срећу. Тамо гдје нема Бога од мира нема ни трага ни гласа, 

шта би рекао наш народ. Зато није никакво чудо што Христос у Бесједи на Гори каже и 

обећава: „Благо онима који мир граде, јер ће се синови Божији навати“. Дакле, 

миротворци се изједначавају са Сином Божијим. То је само доказ више колико је тешко, 

нарочито у садашњем времену, бити борац за мир. Јер борац за мир је Христов борац. 

Неки ће рећи: шта ми ту можемо, не представљамо ми неку сили у свијету. Гријеше сви 

који тако размишљају, јер миру није потребна сила већ чисто срце и добра намјера. Ако не 

можемо утицати на свијетски мир можемо на мир у својој души и на мир око себе. Јер, 

“Плод правде у миру сија се онима који мир чине“ (Јак. 3,18). „Имајте мир међу собом, и 

задобићете читав свијет“ (Мк.9,50), каже Св. Писмо. Зато је Христос наша нада и наш 

мир. Према томе Божић је вријеме и начин на који дочекујемо највећу наду у своме срцу.  

Зато, немојмо разочарати ни себе ни оне око себе на овај велики дан. Покажимо да смо 

достојни да примимо Христа у своја срца да смо достонји анђеоске поруке речене пјесмом 

уз Христово Рођење: „Слава Богу на висини међу људима добра воља“. 

Са великом радошћу у души и љубављу у срцу према свима вама, мојим драгим 

парохијанима, срдачно честитам велики празник Христовог Рођења - Божић. Нека 

Сведобри и Свеблаги Богомладенац Христос испуни ваше домове изобиљем Његових 

вјечних и небеских добара: љубављу и миром, слогом и добротом, радошћу и весељем, 

добрим здрављем и дугим животом. 

Стално се молим Господу да свака наша породица живи по узору на Божију породицу: Да 

нам  се очеви угледају на доброту и праведност Јосифову, да нам мајке буду чедне и 

вриједне  на Богородицу, а да нам дјеца буду послушна и блага као Христос, како нас је 

учио наш велики молитвеник пред Христом Младенцем, Свети Николај Србски.. 

Нека вам је Божић, и сви дани по Божићи, као и Нова 2011 година, Богом благословена и 

бирићетна жели вам и поздравља вас, ваш парох са породицом, хришћанским радосним 

поздравом  

Мир Божији Христос се роди! 

Ваистину Христос се роди! 

 

Редослијед Богослужења за Јануар:  

 

Јануар 2, недјеља, Св. Игњатије Богоносац, Св. Литургија у 10 часова 

Јануар 6, Бадње вече, Вечерње у  6 послије подне, потом освећење бадњака 

Јануар 7, Божић, Богослужење почиње ујутро у 4 сата 

Јануар 9, Св. Стефан, Св. Литургија у 10 часова 



Јануар 14, Св. Василије Велику (Мали Божић), Србска нова година, Св. Литургија у 10 

часова 

Јануар 16, недјеља Св. Литургија у 10 часова 

Јануар 19, Богојављење, Св. Литургија у 10 часова и Велико освећење воде 

Јануар 20, Св. Јован (Јовандан), Св. Литургија у 10 часова 

Јануар 23, недјеља, Св. Литургија у 10 часова 

Јануар 27, четвртак, Св Сава, Св Литургија у 10 часова и Ломљење славског колача 

Јануар 30, недјеља, Св. Литургија у 10 часова и Славски ручак са Академијом и 

додјела пакетића за дјецу 

Наш лист Спасовдан излази Јануара 4, којег наша парохија бесплатно даје нашим 

парохијанима. Сви који желе могу да га преузму на Бадње вече и даље 

                                                                                           Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


