
 
 

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  

за јануар 2018. 

• 06.01. - БАДЊИ ДАН (субота) - Св. Литургија у 10:00 

часова 

.......................Вечерње и освећење бадњака 18:30 часова 

• 07.01. - БОЖИЋ (недеља) - Божићно јутрење у 0:01 

часова 

..................Божићна Литургија и причешће верних у 10:00 

часова 

• 09.01. - СВ. АРХИЂ. СТЕФАН (уторак) - Св. Литургија у 

10:00 часова 

• 14.01. - ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ; СВ. ВАСИЛИЈЕ ВЕЛ; 

НОВА ГОДИНА (недеља)- Св. Литургија y 10:00 часова 

• 19.01. - БОГОЈАВЉЕЊЕ (петак) - Св. Литургија и велико 
водоосвећење y 10:00 часова 

• 20.01. - ЈОВАЊДАН (субота)- Св. Литургија у 10:00 
часова 

• 21.01. - (недеља) - Св. Лтургија у 10:00 часова 
• 27.01. - СВ. САВА СРПСКИ (уторак) - Св. Литургија у 

10:00 часова 
• 28.01. - (недеља) - Св. Литургија са освећењем славског 

колача и жита. Након литургије Светосавска академија. 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИР БОЖИЈИ! - ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА! 

* 

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM! 

HAPPY NEW YEAR! 
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Рождество Христово - БОЖИЋ 

А кад се наврши вријеме, посла Бог Сина 
својега јединороднога” (Гал 4, 4), да спасе 
род људски. И кад се испуни девет месеци 
од благовести, коју јави архангел Гаврил 
Пресветој Дјеви у Назарету, говорећи: 
„Радуј се, благодатна... ево зачећеш и 
родићеш сина, и надјени му име Исус” (Лк 
1, 18 и 31). У то време изиђе заповест од 
кесара Августа, да се попише сав народ у 
Царевини римској. Сходно тој заповести 
требаше свако да иде у свој град и тамо се 
упише. Зато Јосиф Праведни дође с 

Пресветом Дјевом у Витлејем, град Давидов, јер обоје беху од 
царског колена Давидова. Па како се у тај малени град слеже 
много народа ради пописа, не могоше Јосиф и Марија наћи 
конака ни у једној кући, због чега се склонише у једну пећину 
овчарску, где пастири овце своје затвараху. У тој пећини, а у 
ноћи између суботе и недеље, 25. децембра роди Пресвета 
Дјева Спаситеља света, Господа Исуса Христа. И родивши Га 
без бола, као што Га је и зачела без греха, од Духа Светога, а 
не од човека, она Га сама пови у ланене пелене, поклони Му 
се као Богу и положи Га у јасле. Потом приђе и праведни 
Јосиф, и он Му се поклони као божанском плоду девичанске 
утробе. Тада дођоше и пастири из поља, упућени од ангела 
Божјег, и поклонише Му се као Месији и Спаситељу. И чуше 
пастири мноштво ангела Божјих где поју: „Слава на висини 
Богу и на земљи мир, међу људима добра воља” (Лк 2, 14). У 
то време стигоше и три мудраца с Истока вођени чудесном 
звездом, са даровима својим: златом, ливаном и смирном, и 
поклонише Му се као Цару над царевима, и дариваше Га 
даровима својим (Мт 2). Тако дође у свет Онај, чији долазак 
би проречен од пророка, роди се онако како би проречено: од 
Пречисте Дјеве, у граду Витлејему, од колена Давидова по 
телу, у време када више не беше у Јерусалиму цара од рода 
Јудина, него цароваше Ирод туђин. После многих Својих 
праобраза и наговештења, изасланика и весника, пророка и 
праведника, мудраца и царева, најзад се јави Он, Господар 
света и Цар над царевима, да изврши дело спасења људског, 
које не могоше извршити слуге Његове. Њему нека је вечна 
слава и хвала. Амин.  

Када Господ Исус беше навршио тридесет година од Свог телесног 
рођења, Он отпоче Свој учитељски и спаситељски посао. И сам, 
почетак почетка ознаменова крштењем на Јордану. Свети Кирил 
Јерусалимски вели: „Почетак света вода, почетак Јеванђеља Јордан”. 
При крштењу Господа у води објавила се свету она тајна која се у 
Старом Завету наговештавала, о којој се у старом Мисиру и Индији 
само баснословило, тј. тајна божанске Свете Тројице. Отац се јавио 
чувству слуха, Дух се јавио чувству вида, а Син се јавио уз то још и 
чувству додира. Отац је изрекао Своје сведочанство о Сину. Син се 
крстио у води а Дух Свети у виду голуба лебдео је над водом. А када 
Јован Крститељ засведочи и рече о Христу: „Гле, Јагње Божије које 
узима на се гријехе свијета” (Јн 1, 29) и када он погрузи и крсти 
Господа у Јордану, тиме се показа и мисија Христова у свету и пут 
нашега спасења. Наиме: Господ узе на се грехе рода човечјег и под 
њима умре (погружење) и оживе (излазак из воде); и ми морамо 
умрети као стари греховни човек и оживети као очишћени, 
обновљени и препорођени. Ово је Спаситељ, и ово је пут спасења. 
Празник Богојављења (Теофанија, грчки) просвећује показујући нам 
Бога као Тројицу једнобитну и неразделну. То је једно. И друго: јер се 
свак од нас крштењем у води просвећује тиме што постаје усиновљен 
од Оца Светлости, заслугом Сина и силом Духа Светога.  

БОГОЈАВЉЕЊЕ  


