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Драга браћо и сестре, 

Христос се роди! 

Заиста Христос се роди! Окончали смо још једну годину. Ево нас опет на прагу мира, смирења и 

љубави коју нам доноси рођење Господа и Спаса нашега, Исуса Христа. Рождество Христово је 

још једно покољење, још један увијек и стални покушај да обновимо наш однос са Богом, или је 

можда ово први пут (за поједине) да истински пустимо Христа у наша срца. Без обзира шта је у 

питању, нема бољег времена од ових дана. Нема бољег разлога или прилике да се ово оствари за 

нас али и за наше породице. 

Христос је дошао у свијет ради нас, сада је на нама да дођемо до Њега, да отворимо своје срце и 

примимо Га као најдостојнијег нашег најрођенијег. Да заједно са Њим испитамо себе и уз Његову 

помоћ кренемо Његовим путем. Ово вријеме и ови дани су најбоље вријеме за то. Зато кренимо у 

миру Божијем са Христом. 

Мир се не може, нажалост, видјети у овом свијету, али је мир на сваком кораку у Божијем свијету, 

којег видимо и осјетимо кад закорачимо својим срцем у Његов свијет. Дакле, и у тај и такав свијет 

можемо ступити, али само вјером и чистим срцем. Смјерно срце Бог воли. Улазимо к Њему 

молитвено и са осмијехом ако нам је Христос пут. Ако немамо мира и око немир влада око нас и 

ако нас самоћа и усамљеност нагризају и прогоне, потражимо Христа. Нека Црква и Св. Литургија 

буде дио нашег живота и спознаћемо мир и радост. Нека Црква и Св. Литургија буде дио нашег 

живота никад нећемо бити сами нити усамљени. Према томе, никад није касно да пронађемо 

Истину. Никад није касно да нађемо Христово смирење у себи. Никад није касно да нађемо 

доброту и бригу према другима у себи, ако нам је Христос пут. Христос позива сваког понаосб. 

Христос је дошао и долази да открије Себе – Ријеч Божију, сваком ко има уши да чује ту Ријеч. 

Хришћанство је заједница окупљена око Ријечи Божије – Христа. Зато је наша заједница наша 

молитва наша светиња. Будите дио те светиње те млитвене заједнице. Јер, Христос нам пружа 

руку, а да ли ћемо прихватити ту руку зависи од нас. 

Ако прихватимо руку Христову – Њега Бога, онда Божић, како често пута схватамо, неће и не 

смије бити: 

„Празник“, тј. дан празан од посла, нерадни дан, зимски распут, разанода, јер таквих дана у години 

има пуно. Има дана који се управо тако зову: државни празници, одмор, ферије... 

Друго, Божић не смије бити пригодан дан за сусрете родитеља са дјецом или браће и сестара 

међусобно. Има зато разних могућности преко читаве године: имендани, крштења, вјенчања, 

славе.. 



Треће, Божић свакако није посебан дан за добро јело и пиће, јер тога имамо сваки дан, и то три 

пута дневно, а колико ли је тек других догодавштина о којима се и те како добро једе и пије.. 

Према томе, ако смо горе изнијето добро разумјели Божић треба бити: 

Божић је хришћански празник, благи дан којему је средиште сам Христос, Син Божији, очовјечен 

Духом Светим и рођен од Дјевојке (Дјеве) Марије ради нас и ради нашега спасенија. Он је Логос и 

Смисао свега. 

Божић је велика хришћанска светковина када се сваки прави вјерник испитује, не у некаквој јавној 

анкети, него у тајности срца свога, савјести своје: какав је као Христов вјерник, како исповиједа, 

пројављује своју вјеру. Примали Христове тајне. Држи ли се заповјести Божијих и живили по 

Њима не само на Божић... 

Божић је најприкладније вријеме да се упитамо о своме поштовању живота, појединачног, 

породичног, народног; јер живот је највећи Божи дар човјеку, за који ће свако од нас полагати 

рачуне, за сваку мисао, ријеч или чин. Живот је дар који је Бог дао нама, и који нам још више жели 

дати „у изобиљу“, ако желимо живјети и дјеловати по Божијем закону. 

Божић је посебна прилика када се, и име Христово, окрећемо око себе и гледамо колико можемо 

помоћи ближњима и било којем погледу да и њих походи Господ са висине, у честитки и дару, у 

радости и миру. 

Такав Божић, пун вјере, пут дјелотворних и животних мисли да помогнемо, болесне, осамљене.. да 

Божићну радост подјелимо са другима више и дубље него у другим данима године, то је смисао 

поновног и сталног Рађања Бога у нама. Божић је наше стално обнављање са Богом и у Богу. 

Слава Богу на висини и на земљи мир, 

Мир вам и од Бога свако добро жели Вам и поздравља Вас великим хришћанским поздравом  

Мир Божији Христос се роди! 

Ваистину Христос се роди! 

Много среће и лијепих тренутака, да дочекате и проведете лијепо са својима Божићне празнике и 

нека вам се свака молитва у Новој 2012 години испуни, од срца вам жели ваш свештеник са 

породицом. 

 

Дневни ред Богослужења за Божић и Божићне празнике (Јануар) 

 

Петак, 6. јануара, Бадње вече, служба у 6 увече, благосиљање бадњака 

Субота, 7. јануара, Рождество Христово – Божић, служба почиње у 4 сата ујутро. 

Недјеља, 8. јануара, Св. Литургија у уобичајно вријеме 10. сати 

Понедјељак, 9. јануара, Св. Архиђакон Стефан, Св. Литургија у 9
45

 сати 

Субота, 14. јануара, Свети Василије, Србска Нова година, Св. Литургија у 10. часова, увече 

музика и заба, дочек Нове Србке године. Почетак у 6. сати 

Недјеља, 15. јануара Св. Литургија у 10. сати 

Четвртак, 19. јануара, Богојављење, Св. Литургија у 10. сати послије велико освећење воде. 

Петак, 20. јануара, Јовандан, Св. Литургија у  9
45

сати 



Недјеља, 22. јануара, Св. Литургија у 10 сати 

Петак, 27. ајуара, Св. Сава, Св. Литургија у 10. сати и ломљење славског колача 

Недјеља, 29. јануара, Св. Литургија у 10. сати, Славски руча, Аакадемија и додјела пакетића 

нашој дјеци. 

Недјеља, 4. фебруара, Св. Литургија у 10 сати послије Годишња парохијска скупштина.  

Субота, 11. фебруара, у 6. сати почиње дегустација вина послије забава пјевају познати 

естрадни умјетници 

 

Сретни Вам Божићни празници и 

Нова 2012 година 

 

                                                                                                               Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


