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НЕДЕЉА СВЕТИХ ОТАЦА – ОЦИ

 анас је Недеља, Света 
Недеља хришћана пре 
Христа. Света Недеља 
Светих хришћана пре 

доласка Господа Христа у овај 
свет. Они живели у далеким 
надама, у паклу смрти и греха, 
велики праведници: Свети 
Аврам, Свети Исак, Свети 
пророци Исаија и Јеремија, 
велики Свети цареви: Давид, 
велики славни 
првосвештеници: 
Самуило, Арон. Све 
праведник до 
праведника, сви они 
испуњују Еванђеље 
Господа Христа пре него 
што се Господ објавио 
овоме свету. Еванђеље 
пре Христа, да! 

Данас ми прослављамо те 
велике и свете људе. У 
њима можете наћи све 
врлине еванђелске: и веру, и 
љубав, и молитву, и пост, и 
кротост, и смиреност. Сваки од 
њих, пун је тих еванђелских сила, 
пун пре доласка Господа Христа 
у овај свет. Они су осећали сви, од 
првог до последњег, да је овај 
свет страшно царство смрти и 
греха. А иза смрти и греха, шта 
стоји? Ђаво. Јер, ђаво влада 
светом кроз грех и кроз смрт. 
Старозаветни Праведници нису 
могли да се боре и изборе са 
смрћу, нико од њих. Рвали се са 
смрћу, али нико није могао да 
победи смрт. Сви су они 
одлазили, пролазили преко овог 
света, одлазили у царство смрти. 
Цео Стари Завет и сви 
Старозаветни Праведници били 
су чежња за Спаситељем света. 

Давили се у мору греха и смрти, 
сваки се од њих молио Господу: 
Господе, избави нас! Пошљи нам 
Спаситеља, дај нам Спаситеља од 
греха и смрти! И тако, пролазе и 
одлазе са овог света са надом и 
очекивањем, са надом у великог 
и славног Спаситеља света. 
Векови су и векови пролазили, 
хиљаде и хиљаде година 
чекајући Њега. Они су том вером 

Рођење Христово 

живели ради Њега, и кроз ту 
веру испуњавали се силом 
божанском, да проживе овај свет 
у светости и правди, да проживе 
цео овај живот такорећи у 
Еванђељу, пре него што је 
објављено свето Еванђеље. 

И зато је речено, од великог и 
славног Светог апостола Павла, 
да цео Стари Завет уствари води 
ка Господу Христу. Он је 
био васпитач ка Господу 
Христу, припремао је људе, 
припремао је људе за долазак 
Христа, за долазак Спаситеља. 
Старозаветни праведници не би 
били праведници, не би били 
светитељи, не би имали силе да 
постану светитељи Божји, да се 
њихова вера и њихово 

очекивање кроз веру није 
остварило. Јер њихова се нада 
испунила. Речено је у светом 
Еванђељу, да су они прошли кроз 
овај свет са надом на Месију, са 
надом на Спаситеља света, а да 
савршенство живота, и правде, и 
љубави у овоме свету зависи од 
Месије, од Спаситеља. 

Заиста, Господ је дошао, Бог је 
постао човек, тиме обасјао 
све светове, и пре Њега и 
после Њега. Поставши чо-
век, Бог је казао човеку шта 
је човек, и Бог је казао чо-
веку шта је овај живот, а шта 
смрт. Господ Христос, Бог 
који је постао човек, и јавио 
се у овоме свету као Богочо-
век, зато је и победио смрт, 
да би показао да је победио 
грех, да би показао да је по-
бедио ђавола. Сви староза-
ветни праведници, староза-

ветни светитељи били су ослобо-
ђени Господом Христом када је 
сишао у Ад, царство смрти, и 
изведени у Царство Небеско. 
Многобројни су сведоци о 
Господу Христу, о Његовом до-
ласку у овај свет. И ми, вели се у 
светом Еванђељу, ми који смо 
дошли после Господа Христа у о-
вај свет, ми имамо пред собом 
толике сведоке о Господу Хри-
сту. Сведоке да је Он заиста Спа-
ситељ света, да је учинио за нас 
људе оно што нико учинио није, 
да је Он, Богочовек, победио 
смрт и осигурао Живот Вечни 
нама људима, осигурао смртном 
телу људском Бесмртност и Жи-
вот Вечни. 

(Извод из беседе св. Јустина о Све-
тим оцима) 
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КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 3. ЈАНУАР 2021/21. ДЕЦЕМБАР 2020. 
НЕДЕЉА СВЕТИХ ОТАЦА - ОЦИ 
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ЧЕТВРТАК, 7. ЈАНУАР -  Б О Ж И Ћ    ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

СУБОТА, 9. ЈАНУАР – СВ. АРХ. СТЕФАН  

НЕДЕЉА, 10. ЈАНУАР 

  ЛИТУРГИЈА у 10ч, ВЕЧЕРЊЕ У 19ч 

ЈУТРЕЊЕ У 9Ч, ЛИТУРГИЈА У 10Ч 

ДРЖАВНИМ ПРОПИСОМ БОГОСЛУЖЕЊА СУ ДОЗВОЉЕНА ДО 150 ПРИСУТНИХ. ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

МИСЛИ ЗА                    
3. ЈАНУАР 

 

Језиком се, браћо, не осваја царство 
Божје него срцем. Срце је ризница о-
нога блага, којим се Царство купује, 
срце а не језик. Ако је ризница 
пуна блага Божјега, то јест јаке 
вере, добре наде, светле љубави 
и добрих дела, онда је и весник 
тога блага, језик, веран и мио; 
ако ли је ризница празна од 
свега тога блага, онда је и 
весник њен лажан и дрзак. 
Какво срце онакве и речи. 
Какво срце онаква и дела. Све, 
све зависи од срца. 
               Притворство је немоћно 
и пред људима, још немоћније 
пред Богом. Ако сам ја о-
тац, говори Господ кроз про-
рока Малахију, ако сам ја о-
тац, где је чест моја? и ако сам 
господар, где је страх мој? То 
јест: чујем да ме зовете оцем, 
али не видим да ме чествујете 
срцем. Чујем да ме зовете 
господарем, али не видим 
страха према мени у срцима ва-
шим. 
               Наша молитва: 
Господе! Господе! красна је и 
корисна само онда када извире из 
молитвеног срца. Сам је Господ на-
редио, да се молимо непрестано, али 
не само језиком, да би нас људи 
чули, него затворени у одају срца, да 
би нас Господ чуо и видео. 

               Господе величанствени и 
дивни, избави нас од лицемерства и 
ули страх Твој у срца наша, да би 
срце наше стајало непрестано 
усправно на молитви пред Тобом. 
Теби слава и хвала вавек. Амин. 

Свети владика Николај 

 
 SUNDAY BEFORE CHRISTMAS 

The Sunday before Christmas is known 
to the Orthodox as the Sunday of the 
Holy Genealogy. On this day the 
Church commemorates the ancestors 
of Christ from Adam to Joseph the Be-
trothed. Christ’s full humanity meant 
not just that he possessed a human 

nature but that he had blood relatives, 
and that he came from a long family 
line. One of the shortcomings of mod-
ern culture is the tendency to leave the 
past behind and focus on the now. This 
has resulted in people feeling rootless 
and incomplete. 

In Orthodoxy we remember our ances-
tors because they are part of us. To re-
member our family and our family 
roots is to affirm our humanity; like-
wise, to overlook our family connec-
tions is to diminish our humanity. To 

remember is an act of love and faith-
fulness. We all came from some-
where. Our family heritage is a 
source of blessing and sometimes a 
source of pain. As Christians we have 
both a biological and a spiritual fam-
ily lineage. Salvation in Christ ex-
tends to both family lines. St. Paul 
writes in Ephesians 3:14-15: For this 
reason I bow my knees to the Father 
of our Lord Jesus Christ, from whom 
the whole family in heaven and on 
earth is named…. 

Here Paul is looking to the future 
when all of humanity and creation 
become one family under the father-
hood of God. 

The Matins Service, which precedes 
the Divine Liturgy, has been likened 
to Orthodoxy’s equivalent of Sunday 
School for adults. It is liturgical in 
structure being made up of fixed 
prayers and hymns. It also contains 
didactic teachings. The passages be-
low are taken from the Synaxarion 

of the Matins Service. 

By their holy intercessions OF ALL 
THE FATHERS, O God, have mercy 
upon us and save us. Amen 

Robert Arakaki (Pravoslavie Ru)

НЕЋЕ СВАКИ КОЈИ МИ ГОВОРИ: 
ГОСПОДЕ! ГОСПОДЕ! УЋИ У ЦАРСТВО 

НЕБЕСКО (МАТ. 7,21) 
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ОЧОВЕЧЕЊЕ БОГА – ОБОЖЕЊЕ ЧОВЕКА 

ре више деценија, каже ми 
један човек: „Верујем ја у 
Бога, брате, али не разу-
мем то како се Бог родио 

од жене“. Овако, како је Марко 
М., из села П. рекао, могао би да 
каже и сваки други човек, који 
припада некој другој религији, 
или се никада није довољно ба-
вио нашом вером у Богомла-
денца Христа. Но, на ово овако 
важно питање, човек не може да 
одговори у једној реченици и да 
објасни нешто ономе кога то пи-
тање, или не интересује 
озбиљно, или интересује 
површно. У вези са доласком 
Христа у телу, Св. Јован Златоу-
сти, један од највећих отаца 
Цркве, почиње божићњу беседу 
овим речима:  

„ШТО СУ ПРАОЦИ ЈОШ ДАВНО СА БОЛОМ 
ОЧЕКИВАЛИ, ШТО СУ ПРОРОЦИ 
ПРЕДСКАЗИВАЛИ A ПРАВЕДНИЦИ И 
ЖЕЛЕЛИ ДА ВИДЕ, ТО СЕ НА ДАНAШЊИ 
ДАН ЗБИЛО И СТВАРНО ИСПУНИЛО. “И 
БОГ СЕ НА ЗЕМЉИ ЈАВИ И С ЉУДИМА 
ПОЖИВЈЕ” (ВАР. 3, 38). 

Ево одговора за све оне који су о 
својој вери, и о Спаситељу света и 
човека, слушали од малих ногу, 
учили у школама и родитељским 
домовима. Христос је обећан 
роду људском још од оног дана 
када је Бог истерао прве људе из 
Раја и када је изговорио речи, 
обраћајући се змији (Сатани): „И 
још мећем непријатељство 
између тебе и жене и између се-
мена твојега и њезина, оно ће ти 
на главу стајати, а ти ћеш га за 
пете уједати“(Пост. 3,15). „семе 
женино“ је Христос, Који се ро-
дио од жене и који је „стао на 
главу семена сатаниног“ и побе-
дио га.  

То је тај Христос о коме веома 
јасно пророкује Исаија, када 
каже: „Гле, дјевојка ће затруд-
њети и родити сина и надјенуће 
му име Емануил“(Ис. 7,14). Сва 
пророштва старозаветна, која су 
јасно предсказивала долазак Ме-
сије – Спаситеља, Његовим рође-
њем од Деве Марије, обистинила 
су се. И све оно што је уследило 

после Његовог рођења у Витле-
јему. Његова проповед о „испу-
њењу времена и о усавршавању 
закона“, говори у прилог тога. 
Његова крсна смрт и Васкрсење 
као и провера тога Васкрсења, од 
стране Његових ученика, дали су 
коначан печат тој свеистини о 
рођењу Бога од Деве Марије.  

У нашој Цркви, Васкрсење је нај-
већи празник и зове се „Празник 
над празницима“, али је Божић 
по много чему, најрадоснији 
празник. Тај дан представља 
објаву љубави Божије, која, нема 
сумње, добија пуну своју снагу 
кроз Голготску жртву, али је она 
објављена свету доласком Хри-
стовим. И, као што се породица 
радује новорођенчету, а та ра-
дост поприма разне облике, и са 
њом се ништа не може мерити, и 
ову радост ништа не може ума-
њити, тако, на исти начин, могло 
би се рећи, сви ми људи, као деца 
Божија и једна истински велика 
породица, осећамо посебну ра-
дост због Рођења Онога, који нас 
је створио. Са овом радошћу се 
ништа не може мерити. Зато она 
и има тај васељенски карактер.  

Радост због рођења Христовог у-
мањује нашу бол и нашу тугу, и 
ма шта да нам се дешава у жи-
воту, доласком Божића, оно 
постаје део другоразредног зна-
чаја. Тако, да наведемо један 
пример, војници на ратиштима 
су, готово редовно, одлагали ору-
жје и испоштовали једни друге, 
током празника Божића. Скла-
пали су Божићњи мир. Давали 
реч својим непријатељима и ови 
њима о томе да неће нико никога 
нападати за време Божића. Има, 
чак, примера где су слободно 
излазили из ровова да би једни 
другима честитали Божић, а 
после ових прекида, наравно, све 
се враћало на старо.  

Св. Григорије Палама, у свом Бо-
жићњем поздраву, о значају 
Празника, каже и следеће: „Ро-
ђење Христа Спаситеља, Бога 
Који је постао Човек, од Пресвете 
Дјеве Марије Богородице, 

највеће је чудо Неба и Земље, 
историје и вечности, овога и о-
нога века и света. Јер на Божић, 
у пећини Витлејема, тога „Дома 
Хлеба“ Божијег за нас људе, 
Предвечни Син Божији постао је 
историјски Син Човечији, да нас 
људе учини синовима Божијим. 
Творац је постао створење да нас 
као створења Божија учини 
бесмртном и обоженом децом 
Божијом. Са Неба, из Царства 
Божијег, сишао је на земљу у 
наше историјско биће и жив-
љење Вечни и Непролазни, 
Бесконачни и Неизменљиви Бог, 
да нас, пролазне и ограничене и 
променљиве и смртне, учини 
вечним и непролазним, бесмрт-
ним у јединоме Бесмртноме Богу 
— у Богочовеку Христу Спаси-
тељу.    

Овај Светитељ Бога живога, са-
жима истину о оваплоћењу и ро-
ђењу Бога Логоса, Који, обла-
чећи се у тело човечије себе очо-
вечује, да би, кроз ову тајну Неба, 
човека обожио односно призвао 
у заједништво са Творцем. О о-
воме су на сличан или истоветан 
начин говорили и већина Светих 
Отаца, или сви они који су пи-
сали на тему Богорођења. Ми ову 
свету тајну исповедамо у Сим-
волу Вере, који свакодневно чи-
тамо у склопу молитвеног пра-
вила: „Који је ради нас људи и 
ради нашега спасења сишао сне-
беса, и оваплотио се од Духа Све-
тога и Марије Дјеве, и постао 
човјек“. Ова истина утврђена је 
од стране 318 богоносних отаца 
Првог васељенског сабора, одр-
жаног у граду Никеји 325. го-
дине.  

За нас је важно, да у недељу пред 
Божић, када прослављамо Свете 
Оце, да размишљамо о Богомла-
денцу Христу, Који је одговор 
Свете Тројице, као израз љубави 
Божије за човека, љубави која је 
надразумна и посебно сведочан-
ство о томе да је Бог, заиста, Љу-
бав по Својој суштини. Мир 
Божји, Христос се роди! 

Прота Милорад Лончар 

п



4 Парохијски гласник 70 

Службе за празнике 

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 

 

Црквени одбор је донео одлуку да 
и ове године свечано дочекамо 
Српску Нову годину у простори-
јама Црквене општине.  

Улаз са богатом вечером је 55 до-
лара. 

Познати оркестар „СТАРО ВИНО“ 
забављаће нас током вечери. 

За резервације обратите се свеш-
теницима:  

О. Милораду на 0478922154 или  

О. Петру на 0467 613 165 

У очекивању да се видимо на дочеку Нове 
године, све вас, драга браћо и сестре, најто-
плије поздрављамо са поздравом наде, ра-
дости и мира: 

ДОЧЕК СРПСКЕ НОВЕ ГОДИНЕ 

МИР БОЖЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ 

– СРЕЋАН НОВА 2О21 ГОДИНА! 

Свим нашим парохијанима, Колу српских сестара, на челу са председ-
ницом Цвијом Глоговац, Црквеном хору на челу са диригентом Савом 
Ђукићем, Црквеној школи на челу са учитељицама Миљаном Влајић и 
Емилијом Симић, Удружењу пензионера на челу са председницом Бо-
сом Самарџић, Фолклорној групи на челу са кореографом Јеленом Ми-
хајловић, желимо много радости о Божићним и Новогодишњим праз-
ницима и све поздрављамо са сверадосним поздравом: МИР БОЖЈИ – 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА 2021. ГОДИНА!  

Црквени одбор на челу са: протом Милорадом Лончарем, протом Пет-
ром Дамњановићем и председником Петром Дамјанцем 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

Ваистину се роди браћо 
Онај коме је власт на рамену 
Што је створио све што постоји 
Море и реке и сваку стену.  
Христос се роди! Због човека 
Због сваког Његовог створења 
У Рађању Бога испуњавају се 
Твоја и моја и других хтења.  
Христос се роди! Због земље ове 
Планете на којој живимо сада 
Да спасе човека кога је створио  
Да вечно живи, а не да страда. 
Христос се роди! Из љубави 
Према свакоме од нас 
Зато у Рађању Бога од Жене 
Доживљавамо срећу, видимо 
спас. 

Христос се роди! Да нас 
препороди 
Да видимо пред собом јасну 
слику; 
Да ходимо путем сопственог 
хода 
Бринући стално о Божјем лику. 
Христос се роди! Због много 
чега 
Христос се роди! Теби и мени 
Ваистину се роди! узвикујем 
Шаљући поздраве леденој стени.  
Јер и због тебе роди се Господ     
Због сваке травке роди се Спас     
Христос се роди! Славимо Га         
Због тебе, мене, сваког од нас! 

о. Ми 

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ! 


