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Драга браћо и сестре,  

Мир Божији! 

Христос се роди! 

Живимо у времену широко распрострањене несигурности, песимизма и страха. За нас који исповједамо „да се 

Син Божији оваплотио“, ово је вријеме, сматрамо,  још јачег повјерења у Божије старање и провиђење о свијету и 

човјеку. Вјерујемо да још јаче у данима сумње и безнађа Јеванђелска истина испуњава Народ Божији надом и 

радошћу. Тако да је порука о Оваплоћењу савремена данас нама као шта је била савремена онима који су живјели 

давно прије нас. Јер ми знамо да је Онај Који влада над свим створењима дошао, долазећи  да се роди као један од 

нас, да би подјелио наше невоље, да би подјелио наше жалости и понио наше туге, да би нас испунио љубављу, 

радошћу, надом, вјером и свим даровима Духа Светога, на крају, да би ослободио свијет од гријеха и подигао га у 

нови живот. 

Зато је Божићна радост и стварност увијек небоземна и Богочовјечанска. Није то једнострани акт Божијег 

Свемогућства, него је увијек отворени позив за човјека да дејствује и учествује примајући, усавршавајући и 

умножавајући добијено у дару вјере. И заиста човјек учествује потпуно и слободно отварујући се за Божије 

давање.  То нам јасно потврђује именовање стварних људских личности у Божићном прекрасном  свечуду, пуном 

љепоте и смислене стварности. Тај Богоизабрани тренутак Богорођења апостол Павле јасно именује  „пуноћа 

времена“ (Гал. 4,4), а свеукупна Јеванђелска казивања нам саопштавају конкретна имена свих добродјелатеља, од 

дјелатних учесника преко Благовјесника па до уплашених недјелатника. Ту се радују сви старозајетни пророци 

који благовјестише тајну велику у тами и сјенци Закона јер се испуни Божије обећање дато људима. Ту анђели 

непрестано благовјесно служе као они који од почетка свједоче благодатне ријечи. Ту је Дјева која смијерно и 

смирено пристаје ријечима вјере: „Ево слушкиње Божије“ благодарећи са захвалношћу: „Велича душа  моја 

Господа“. Ту је Праведни Јосиф који од поштоваоца Закона постаје служитељ благодати. Он се у почетку збуњује 

пред тајном Богорођења, али када је добио знак и објашњење од Бога преко ангела он прихвата богодану улогу 

чувара и свједока дјевичанства Богомајке, од почетка до краја. Његова почетна збуњеност услијед формализма 

Закона исцјељена је Богојављањем у једном тренутку, не на силу или у страху него у зрелости праве, истинске и 

чисте  вјере која разрешава све недоумице и нејасноће. Тако нас Јосифова побједоносна радост вјере ослобађа од 

поразитељних нагона и разних и неутемељених страхова. Исто тако, знање и примање стварности смисла 

Божићне сверадости чини нас истински спремнима да то и покажемо на прави начин, не престајући никада да 

вјером побјеђујемо и превазилазимо недоумице стварности. Примање Божићне радости је најцјелосније у 

добродјелатном себедавању. 

Тако нам догађај Богорађања разоткрива смисао свих људских надања и чекања, показује нам љепоту смисла 

Божијег давања и Божијег стварања. Овај догађај сабира многе тако шта просвећује све. У овом догађају се 

остварује заједништво здраве вјере и здраве науке. У Њему се најдивотније сесусрећу и најпотпуније 



надопуњавају чиста „проста“  вјера и научна мудрост. Ту се сиромаштво пастира обогаћује вјером и богаство 

мудраца умножава у радости небеске ангелске пјесме: „Слава  на висини Богу, и на земљи мир, међу људима 

добра воља“ (Лк. 2,14). Тако се Богочовјечанској радости прикључује и небеска агелска војска. Покреће се 

васцијела творевина на Богослужбено поклоњење Богомладенцу Христу. То је та Тајна вјечног и сталног рађања 

Бога у срцима нашим. То је та Тајна која нас сад и увијек обнавља и подиже. То је та Тајна вјечног рађања Бога у 

нама и нас у Богу по достојанству вјере наше. Зато стално и изнова кличемо: Заиста се Христос роди! 

  

Распоред Богослужења за Јануар и дешавања на парохији 

- Јануар 5, Недјеља (Оци), Св. Литургија у 10
00

, Вјеронаука 

- Јануар 6,  Понедјељак, Бадњидан, Вечерња у 6
00

 (18
00

) послије налагање бадњака 

- Јануар 7, Уторак, Божић, почетакс Св. Службе ујутро у 4
00

 

- Јануар 9, Четвртак, Св. Литургија у 10
00

, Св. Архиђакон Стефан 

- Јануар 12, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, сједница Повјереништва (припрема за Скупштину) 

- Јануар 14, Уторак, Св. Литургија у 10
00

, Обрезање Господа Исуса Христа (Нова Година) 

- Јануар 19, Недјеља, Богојављење, Св. Литургија у 10
00

, послије Велико освећење воде, Вјеронаука 

- Јануар 20, Понедјељак, Јовандан, Св. Литургија у 9
30

 

- Јануар 26, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, послије Светосавска академија, Славски ручак и подјела 

пакетића 

 

Драга браћо и сестре обавјешатвамо вас да ће мо Светосавску академију, гдје ће нам се, пјесмом и 

игром, преставити наша дјеца са вјеронауке и фолклора, Славски ручак и подјелу пакетића за наше малишане  за 

Св. Сааву одржати у недјељу 26. Јануара. Молимо вас да доведете дјецу да присуствују и сама приме пакетиће, 

јер, каква им је корист ако неко од старијих преузме пакетић за њих.  

 

Свако добро од Господа и да у радости и љубави са својима најмилијима дочекате и прославите 

Рожденије Богомладенца - Божић, и нека вам је Богомблагословена наступајућа 2014. година, 

жели вам свештеник са породицом и поздравља вас хришћанским поздравом 

Мир Божији! 

Христос се роди! 

Ваш пред Господом молитвеник 

Бранислав Кончаревић 

                                                                                                                                                               Парох рокфордски 

 


