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НЕДЕЉА СВЕТИХ ПРАОТАЦА – МАТЕРИЦЕ

 црквеним службама пово-
дом празника Рођења Хри-
стовог постоје три посебне 

недеље, две пре, а једна после Бо-
жића. То су Недеља Праотаца, Не-
деља Отаца и Недеља Богоотаца. 
У Недељу Праотаца (у српском на-
роду познатoj као Материце) по-
мињемо на богослужењима све 
родоначалнике Народа Божјег, 
од Адама до Јосифа, заручника 
Маријиног. Помињемо и све 
пророке који су проповедали о 
Христу, од Самуила до Јована 
Крститеља. У Недељу Отаца (у 
нас познатој као Оци) прослав-
љамо све Исусове претке по телу 
који се наводе у родослову у Је-
ванђељима од Матеја и Луке. У 
Недељу Богоотаца, после Праз-
ника Рођења Христовог, чинимо 
успомену на Праведног Јосифа, 
заручника Маријиног и на цара 
Давида као директног претка И-
сусовог. 

Дочекујући празник насветијег 
Рођења на земљи, српски народ и 
Српска црква у три недеље пред о-
вај празник обележавају наше ово-
земаљске породице, а које су 
Цркве у малом и слике љубави 
Божје у Светој Тројици. Дакле, то 
је типично српско слављење, као 
што је и крсна слава типична срп-
ска светковина. У књизи Верона-
ука у кући из 1982. године пише: 
“Припреми овог најрадоснијег 
дана, искључиво у нашем српском 
народу, посвећене су нарочито три 
последње недеље пред Божић, за 
које наш народ има и специјалне 
називе: Детињци, Материце и О-
цеви, као и за дане уочи самог 
празника: Туциндан и Бадњидан. 

У овим припремним недељама 
пред Божић народни обичаји су, 
углавном, свуда исти. Најпре оци и 
мајке, у трећу недељу пред Божић, 
која се зове Детињци, изјутра рано 
“везују” своју децу, негде чак и ону 
у колевци, а деца им се “дреше”. 
Пошто је то увек недеља по Светом 

Николи, то обично “Свети Никола 
ујутру доноси деци поклоне”. 

У другу недељу пред Божић, која 
се зове Материце, оци и деца “ве-
зују” мајке (матере), а оне им се 
“дреше”. У  недељу пред сам Бо-
жић, која се зове Оци, мајке и деца 
“везују” оце, а они им се “дреше”. 
Ово узајамно “дрешење” је уза-
јамно чињење поклона љубави, 
што ствара празничну, свечану ат-
мосферу у породичним хришћан-
ским круговима. Такву празничну 
атмосферу створили су источни 
мудраци светој породици Богоде-
тета поклонивши Му се у Витле-
јемској пећини, уз дарове: смирне, 
тамјана и злата. Символика овог у-
зајамног “везивања” и “дрешења” 
деце и родитеља јасна је: 

припремамо се за дочек најрадос-
нијег празника хришћанског – Бо-
жића, који је помирио човека са 
Богом одрешивши га веза грехов-
них, а везавши га новом везом љу-
бави за Бога. У жељи, дакле, да Ње-
гов долазак сачекамо везани нај-
чвршћим везама међусобне љу-

бави, јер је и Он – Божић – Љу-
бав, која је “свеза савршенства”, и 
ми се о Детињцима, Материцама 
и Оцима међусобно “везујемо” и 
“дрешимо”. То везивање и дре-
шење превазилази наше поро-
дичне кругове и простире се на 
рођаке, пријатеље и све наше 
познанике, и тако настаје спон-
тано опште српско, православно-
хришћанско прослављање вези-
вања и дрешења пред наступа-
јући празник Рођења Спасите-
љева, који је одрешио Адама и 
Еву од вечне смрти и подарио им 
живот вечни. 

И тако, искључиво српски народ 
је осмислио на свом сопственом 
искуству наш хришћанско-право-
славни календар, који је уједно и 
српски народни календар. Дети-
њци, Материце и Оци су, дакле, 
наши народни празници нанизани 
у предпразништву Рођења Христо-
вог, тако да су у средини Мате-
рице, дан мајки, јер је мајка веза по 
којој “да није мајке, ни света не би 
било”. 

Материце су празник Светих 
српских мајки, Детињци су дан 
Свете српске деце, а Оци – дан 
Светих српских отаца, чији се број 
не може избројати. 

 
Протојереј-ставрофор  

Душан Колунџић 
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КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 27/14. ДЕЦЕМБАР 2020. 
НЕДЕЉА СВЕТИХ ПРАОТАЦА - МАТЕРИЦЕ 
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НЕДЕЉА ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ПО ДУХОВИМА - Глас 4. 

Јутрење: Јеванђеље васкрсно 7. Јн. 20, 1-10 
Литургија: Апостол Кол. 3, 4-11; Јев. Лк. 14,16-24   
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СУБОТА, 2. ЈАНУАР     ВЕЧЕРЊЕ УОЧИ НЕДЕЉЕ У 18ч 

НЕДЕЉА, 3. ЈАНУАР – ОЦИ 
НЕДЕЉА СВЕТИХ ОТАЦА  ЈУТРЕЊЕ y 9ч, ЛИТУРГИЈА у 10ч 

ДРЖАВНИМ ПРОПИСОМ БОГОСЛУЖЕЊА СУ ДОЗВОЉЕНА ДО 150 ПРИСУТНИХ. БОЖИЋНИ ПОСТ ЈЕ У ТОКУ. 

МИСЛИ ЗА 27. 
ДЕЦЕМБАР 

 

Ми имамо, браћо, 
свега неколико 
речи записаних у 
Јеванђељу, што 
их је изрекла 
Пресвета Бого-
родица. Све те 
њене речи односе 
се на величање Бога. Она је била 
ћутљива према људима, али је душа 
њена непрестано разговарала с 
Богом. Свакога дана и часа она је 
налазила нови разлог и повод да 
велича Бога. Кад би се могла знати 
и записати сва њена величања Бога 
кроз цели јој живот, о колико би то 
великих књига изнело! Но и по о-
ном једном величању, које је она 
исказала пред њеном рођаком Је-
лисаветом, мајком великог про-
рока и Претече Јована, може сваки 
хришћанин ценити, какав је мири-
сни и богоугодни цвет била душа 
њена пресвета. То је само један 
дивни псалам душе Богородичине 
који је дошао до нас кроз Јеван-
ђеље. Но такви псалми били су 
многобројни и многобројни у току 
живота Преблагословене. И пре 
него што је чула Јеванђеље из уста 
Сина свога, она је знала јеванђел-
ски Богу говорити  и Бога славити. 
То јој је знање долазило од Духа 

Светог Божјег, чија се благодат 
непрестано улевала у њу као бис-
тра вода у чисти сасуд. Величала је 
Бога псалмима душе своје кроз 
цели живот свој, зато и њу Бог 
возвеличи изнад херувима и сера-
фима. И нас, малене и грешне, 
возвеличаће исти Господ који је и 
њу возвеличао у царству Своме, 
ако се и ми потрудимо, да ово 
кратко време живота нашег испу-
нимо величањем Бога делима, ре-
чима, мислима и молитвама. 

О преблаги Човекољупче, 
Христе Боже наш, Спаситељу наш, 
научи нас кроз Твога Духа Светога 
да и ми свакодневно славимо и ве-
личамо Господа. Слава Оцу и Сину 
и Светоме Духу. Амин. 

 
THE POWER OF GOOD 

DEEDS 

 
Bishop Nikolai Velimirovic tells 

us in The Prologue from Ochrid that 
we are better off if we do not engage 
others in lengthy debates and fruit-
less discussions, but that we can bet-
ter change their hearts by our love 
and good deeds. Arguing with oth-
ers, even over matters of faith, is 

usually a fruitless venture, rarely 
leading the other to ponder the truth 
of your words. Better to demon-
strate truth by holiness of life, pa-
tience, and kindness in our re-
sponse. Entering into heated words 
most often leads to a standoff, where 
only the demons win in the end. 

“It is difficult, my brethren, to dis-
pute with an atheist; it is difficult to 
converse with a stupid man; it is dif-
ficult to change an embittered man. 
It is only with the greatest difficulty 
that you will convince an atheist, a 
stupid man, or an embittered man, 
with words.” 

“If you argue with an atheist on 
his own diabolical terms, you simply 
strengthen the demon of atheism. If 
you converse with a stupid man in a 
spirit of derision, the darkness of 
stupidity will be made the greater. If 
you think to change a bitter man by 
anger, you will merely add more fuel 
to the fire of bitterness.” 

Responding to the embittered 
man, the angry man, or the stupid 
man, while hoping to win him over, 
does nothing for him, and eventually 
gives power to the demon who 
would devour the man’s soul, and 
consume your own. Thinking you 
have to prove the correctness of 
your point of view does nothing for 
truth, but only gives power to the de-
mons of pride, anger, and stupidity. 
The power and influence of good 
deeds always wins out in the end. 

With love in Christ ,  
Abbot  Tryphon 

ВЕЛИЧА ДУША МОЈА ГОСПОДА 
(ЛК. 1,46) 

“FOR IT IS THE WILL OF GOD, THAT WITH 

WELL-DOING YE MAY PUT TO SILENCE 

THE IGNORANCE OF FOOLISH MEN“ (1 

PETER 2:15). 
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ОБНАВЉАЊЕ ПРЕМА ЛИКУ САЗДАТЕЉА 

постол Павле, пишући Коло-
шанима, саветује: „А сад 
одбаците и ви то све :  

гњев,  љутину, пакост, хуљење,  
срамотне ријечи из уста ва-
ших“  (Кол.  3,8) . Да би човек 
озбиљно растао у висину, духовно 
растао, неопходно је да се из ко-
рена мења. То значи да присутност 
гнева у нама постаје значајна пре-
прека у нашем духовном разви-
јању. Просто, човек који се гневи 
због сваке ситнице, постаје опте-
рећење сам себи, а да не говоримо 
о другима. Не може правилно да 
мисли, да објективно посматра 
ствари. Јер, те силе гнева растрзају 
његово биће. Он осуђује, јер му је 
увек неко други крив за оно што се 
њему дешава.  

Ако је неко љут он није у стању 
да донесе одлуку за коју се сутра 
неће покајати. Због тога мудри 
људи саветују да пустимо да ствари 
преспавају. Да не доносимо одлуке 
одмах, већ да сачекамо да прође 
мало времена, јер сутрашњи дан 
доноси нам нови поглед на јуче-
рашњи проблем. Некако се наш 
проблем осветли из другог угла, 
једноставнијег, па тако и изгледа 
једноставније.  

Ако нас неко ошамари, наша 
прва реакција је да узвратимо 
истом мером. А зашто? Због тога 
што сматрамо да смо мање вредни 
у очима других ако то не учинимо. 
Та наша унутрашња борба да нас 
људи виде у „правом“ светлу, јако је 
важна за нас. Да нас виде као 
снажне, праведне, добре итд. И, 
као што Јевреји нису прихватили 
Христа због Његове скромности и 
једноставности, због непокази-
вања физичке снаге у односу на 
њихове поробљиваче, тако и ми 
тешко прихватамо скромност као 
истинско првенство над разбаци-
вањем сваке врсте. Христос каже: 
„Ако вас неко удари по једном 
образу, окрените му други“. Наш 
одговор је, најчешће, враћање 
дуплог ударца. За нас није довољно 

ни „око за око, зуб за зуб“, а камоли 
да се не гневимо уопште, каква је 
изричита заповест Христова.  

Посетио сам једном приликом, 
пре више деценија, пријатеља и 
парохијанина, у кога је његов при-
јатељ пуцао. Преживео је овај чо-
век метак, а на моје питање, прили-
ком посете, док је лежао у бол-
ници, како сте?, одговорио је ти-
хим и изнемоглим гласом: „Добро 
сам ја, али видећеш шта ће њему 
бити док изађем из болнице“. 
Значи, он је, борећи се за живот, 
размишљао само о освети. Био је и 
гневан и љут. Нисам му тада скре-
тао пажњу на речи апостола Павла, 
већ сам га замолио да брине мало о 
себи а не о ономе другоме. Међу-
тим, ово је добар пример за нас 
како да разумемо ово о чему го-
вори свети Павле. Гнев и љутња 
помућују наш разум и не дозвоља-
вају нам да исправно и хришћан-
ски  размишљамо. Сетимо се исто-
рије Црне Горе и крвне освете, 
која је представљала озбиљан про-
блем у нашем народу у своје време. 
Св. Петар Цетињски је највише 
свога времена, док беше на пре-
столу државноме и црквеноме, 
провео борећи се против те не-
воље, која је била овладала нашим 
народом. Још увек се нисмо много 
одмакли у том смислу, али је, кажу 
тако, нешто боља ситуација.  

„Шта ће народ рећи“, честа је 
изјава, коју слушамо. Шта то 
значи? Управо то да нам је јако 
стало до тога како ће нас људи ви-
дети у одређеном тренутку. Да ли 
као слабе, у физичком смислу, или 
снажне. Праштање, нажалост, не 
заузима неко нарочито место у на-
шем окружењу. Оно се сматра и 
доживљава као слабост, а не као 
врлина и следовање Богу. А праш-
тање је најснажнији могући одго-
вор на увреде сваке врсте, на иза-
зове других, на њихове грубости 
према нама. Ако праштамо, као да 
им „живо угљевље стављамо на 
главу“.  

У Светој тајни крштења, ми „у-
миремо са Христом, да бисмо 
васкрснули с Њим“. „Скидамо ста-
рог човека, да бисмо се обукли у 
новог“. Апостол поручује: „И обу-
косте се у новога,  који  се 
обнавља за познање,  према 
лику Онога који га је  саздао“  
(Кол.  3 ,10)  Скидамо старог чо-
века кроз трикратно одрицање од 
Сатане. Овим се одричемо од свега 
онога што није од Бога, а што стоји 
као препрека на нашем путу ка 
Богу. Тај нови човек се облачи у 
„лик Онога који га је саздао“. То је 
то што нам Апостол поручује у овој 
поруци. Наша обнова почиње крш-
тењем, али се онда наставља кроз 
приступање другим Светим тај-
нама. Без овог „обнављања према 
лику Саздатеља“, нама нема духов-
ног напредовања. Да будем пре-
цизнији овде, то „обнављање“ мо-
жемо да назовемо и умивање лика 
Христовог у нама.  

 

Речи апостола Павла уводе нас у 
разумевање јеванђеља, које смо да-
нас читали, а чија је порука тако 
јасна: „Јер вам кажем да ни је-
дан од оних званих људи неће 
окусити моје вечере.  Јер је 
много званих,  али је мало и-
забраних“  (Лк.  14 ,  24) .   

Господе Исусе Христе, Сине 
Бога живога, помози нам да у ове 
дане, када се припремамо за Твоје 
Рођење од Пресвете Дјеве Марије, 
разумемо да смо позвани у Твоје 
Царство Небеско. Амин.  

Прота Милорад Лончар 

А 

И, ТО ЈЕ ОСНОВНИ ЦИЉ НАШЕГА 

ЖИВЉЕЊА, ДА УВЕК И НА СВАКОМ 

МЕСТУ БРИНЕМО О ТОМЕ ДА СМО 

САЗДАНИ ПО ЛИКУ ХРИСТОВОМ, ТЕ ДА 

СВОЈЕ ПОНАШАЊЕ УСКЛАЂУЈЕМО У ТОМ 

СМИСЛУ, КАКО НЕ БИСМО, ГНЕВЕЋИ СЕ 

И ЉУТЕЋИ НА БЛИЖЊЕ СВОЈЕ, 
ПРОТЕРИВАЛИ САЗДАТЕЉА СВОГА ИЗ 

СВОЈЕ СРЕДИНЕ, А СВЕ ЗБОГ ТОГА ДА БИ 

СЕ, ПО НАШЕМ МИШЉЕЊУ, ДОПАЛИ 

СВОМЕ ОКРУЖЕЊУ.  
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СЛУЖБЕ ЗА ПРАЗНИКЕ 

ДАТУМ У СЛУЖБА 

Четвртак 
31. децембар 

18ч 
Акатист Пресветој 

Богородици 
Субота 

2. јануар 19ч Вечерња 

Недеља 
3. јануар 

Оци 

9ч Јутрење 

10ч Литургија 

Среда 
6. јануар 

Бадњи дан 
19ч Вечерња и 

освећење бадњака 

Четвртак 
7. јануар 
Божић 

9:30ч 
Св. Архијерејска 
Литургија, служи 
Владика Силуан 

Петак 
8. јануар 

Други дан 
Божића 

- 

Нема Литургије 
због саборног слу-
жења у манастиру 

Св. Саве 

Субота 
9. јануар 

Св. Стефан 

7:30ч 
Благосиљање сл. 

колача и жита 

10ч Литургија 

12ч 
Наставак благоси-

љања колача 

19ч Вечерња 

Недеља 
10. јануар 

9ч Јутрење 

10ч Литургија 

Среда 
13. јануар 

19ч Вечерња 

20ч Дочек Нове 
године у сали 

Четвртак 
14. јануар 

Српска Нова 
година 

9ч Јутрење 

10ч Литургија 

19ч Акатист 

 

ОДГОВОРИ СВЕТИХ 
ОТАЦА НА ПИТАЊА 

МИРЈАНА 

Чини ми се да они који су пуни 
добрих дела а не маре за Бога, личе 
на леш мртваца који, мада прекра-
сно одевен нити то осећа нити му 
то користи. (Свети Игњатије 
Брјанчанинов)  

Ако је неко и добар по делима, а 
није запећачен водом и Духом, 
неће ући у Царство Небеско. 

(Св.  Кирил Јерусалимски)  

Душа се може супростављати 
греху, но не може без Бога побе-
дити и искоренити зло. (Препо-
добни Макарије Велики)  

Спасава се само онај који има 
главу Христа, а има главу Христа 
само онај који се налази у његовом 
телу, које је Црква. (Блажени 
Августин)  

Они који верују у могућност 
спасења без вере у Христа, одричу 
се Христа, и може бити да не знају, 
падају у тежак грех богохулства.   

(Свети Игњатије  
Брјанчанинов)  

Светим Крштењем изглађује се 
прародитељски грех и сви греси у-
чињени до Крштења. Одузима се 
гресима сила власти над нама. 

 (Свети Игњатије  
Брјанчанинов)  

Исповедам једно Крштење за 
опроштење грехова…   („Символ 
вере“- саставили Свети Оци 
на првим Васељенским Сабо-
рима) 

„Одричем се од сатане и свих 
дела његових…“ Каквих дела? 
Блуда, прељубништва, нечистоте, 
лажи, прорицања, зависти, гатања, 

враджбина, раздражљивости, гне-
ва, хуле, гатања, свађе, својеглаво-
сти. 

Одричем се пијанства, празно-
словља, гордости, лицемерја. 
Одричем се подсмевања, демон-
ских песама, призивања духова… 
Требало би нам пуно времена да 
све набројимо. Одричем се свега, 
једном речју лошега, што мрзи Бог. 

(Преподобни Јефрем  
Сирин) 

Правда Божја захтева да греш-
ник буде кажњен за своје грехе. 
Ако ће грешник неизоставно бити 
кажњен, то му је боље да казну 
издржи овде и да то време претрпи 
благодарећи Господу, него да у бу-
дућем животу буде изложен бексо-
начном мучењу. (Свети Тихон 
Задонски)  

Било каква невоља да ти се до-
годи, немој због тога никога опту-
живати осим себе, и говори: „Ово 
ми се догодило због мојих гре-
хова“. (Преподобни ава Ор)  

Слави Бога за све! Ове речи на-
носе смртну рану ђаволу, и у свакој 
невољи представљају за онога ко 
их изговара моћно средство охра-
брења и утехе.  

(Свети Јован Златоуст)  

ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ НЕОПХОДНО КРСТИТИ СЕ, 
ЗАР НИЈЕ ДОВОЉНО БИТИ ДОБАР ЧОВЕК 

И ЧИНИТИ ДОБРА ДЕЛА? 

МОГУЋЕ ЈЕ ТРУДИТИ СЕ ЖИВЕТИ ПО 

ЗАПОВЕСТИ, ТО ЈЕСТ ЧАСНО И 

ПОШТЕНО, А БЕЗ ВЕРЕ У БОГА. 

ЈА ВЕРУЈЕМ ДА ПОСТОЈИ ВИШИ РАЗУМ, 
КОЈИ НЕ МОРА ОБАВЕЗНО БИТИ БОГ, 

ТРУДИМ СЕ ДА ЖИВИМ ПО 

ПРИРОДНИМ ЗАКОНИМА И НАДАМ СЕ 

СПАСЕЊУ СВОЈЕ ДУШЕ И БЕЗ ВЕРЕ У 

ХРИСТА. 

ДА ЛИ СЕ ПРИ КРШТЕЊУ ОПРАШТАЈУ 

СВИ ГРЕСИ? 

ЗА ВРЕМЕ КРШТЕЊА СУ МИ РЕКЛИ ДА 

СЕ ОДРЕКНЕМ САТАНЕ, НО ЈА СА 

САТАНОМ НИСАМ СКЛОПИО НИКАКАВ 

ДОГОВОР, ПА ОД ЧЕГА ОНДА ДА СЕ 

ОДРЕКНЕМ? 

ЗАШТО КАЖУ: „КОГА ГОСПОД ЉУБИ, 
ОНОГА И КАРА?“ 

ШТА ЧИНИТИ КАДА НАС ЗАДЕСЕ БИЛО 

КАКВЕ НЕПРИЈАТНОСТИ? 

М А Т Е Р И Ц Е 
 

НАШИМ СЕСТРАМА И МАЈКАМА, 
НАШИМ БАКАМА, ЖЕЛИМО 

МНОГО РАДОСТИ У СРЦИМА И ДУ-

ШАМА ЊИХОВИМ, ПОВОДОМ 

ДАНА МАЈКИ, КОЈИ ПРОСЛАВЉАМО 

У ОВО ВРЕМЕ, НЕПОСРЕДНО ПРЕД 

ДОЛАЗАК ХРИСТА У ТЕЛУ- ПРЕД 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ! 
НЕКА ИХ СВЕ БОГОМЛАДЕНАЦ 

БЛАГОСИЉА!  


