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Људи мисле да је обављање одређеног 
посла “допринос друштву”, а да је 
породични живот приватна ствар. Али, 
ако људи немају добро уређен породични 

живот, друштво ће платити цену – што 
оно и препознаје, али обично само кроз 
новац. Са хришћанске стране гледишта, 
неприхватљиво је да су улоге мушкарца 
и жене у друштву потпуно заменљиве, не 
због предрасуда према женама, већ због 
тога што су очинство и мајчинство највећи 
могући доприноси друштву.
            Хришћанство не затвара жену у кућу. 
Свете жене су се прославиле у многим 
различитим улогама и околностима. Али, 
најбољи дечији психолози се слажу са 
Црквом да родитељи имају различите 
улоге. Модел који препоручује библијско 
и светоотачко мишљење дефинише да је 
улога мајке важнија од свега другог што 
она ради, док је одговорност оца да заради 
за живот породице. Овом задатку он треба 
да посвети више времена и снаге. Овакав 
породични систем тесно је повезан са 
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биолошким везама између мајке и деце.
            Не кажем да “Црква забрањује 
мајкама да раде ван куће”. Кажем да треба 
да стави испред себе своју децу, као што 
треба да учини и отац. Такође треба да 
стави одржавање дома и атмосфеере у 
њему испред зарађивања новца. Тако исто 
и отац, али неко треба да заради новац, 

а он је први избор, ако је то изводљиво. 
Проблем је у томе што наше друштво 
сматра да су улоге родитеља заменљиве, а 
то отвара дилеме за мајке које друштво 
није предвидело. Свети идеал мајке је 
угрожен јер се бити мајка више не сматра 
важнијим од каријере или финансијских 
потреба породице. Брига о деци постаје 
све више институционализована. Пред 
жену су стављени неправедни захтеви, јер 
она није стварно у могућности да направи 
слободан избор између мајчинства и 
каријере. На напуштање каријере се не 
гледа афирмативно – то је штета и жртва. 
Овакав став такође има и педагошке 
последице – деца су приморана да се 
осећају лоше што својим постојањем 

“некога угрожавају”. Избор начина живота 
у позападњаченим културама је још више 
сужен економским факторима, као што 

су цене станова – за живот породице 
неопходне су две плате.
            Хришћани који не живе у идеалном 
друштвеном систему још увек могу 
да покушају да се боре за вредности 
у сопственом животу, у шта спада и 
однос са светом ван куће. Иако и као 
домаћица и као мајка, жена сарађује са 
другима, мајчинство захтева снагу и 
време, посебно док су деца предшколског 
узраста. Ову чињеницу млади парови 
који се припремају за брак морају узети 
у обзир. Деци је неопходна мајка чије 
се присуство подразумева, тако да све 
што се дешава – укључујући и време без 
комуникације – долази природно као део 
дана. (Седмогодишња девојчица ми је 
поверила озбиљан проблем. Предложила 
сам јој да то каже мајци, а она је 
одговорила: “Нисам јој рекла јер је увек 
тако уморна када дође кући”.) Не зове се 

случајно језик којим говоримо – матерњи 
језик. Молитвено присуство мајке у кући 
је од непроценљивог и животног значаја, 
чак и када су деца у школи или довољно 
одрасла да могу да остану сама код куће.
            Мајка мора да зарађује новац ван 
куће, било зато што новац који отац 
зарађује не подмирује потребе породице, 
било због њених личних душевних 
потреба или из других разлога. Уједно, са 
пажљивим и молитвеним дефинисањем 
приоритета, мора да пази да не падне у 
неку од следећих замки: 1) да мисли да је 
неопходно да ради пуно радно време или 
због зараде или због одмора од деце. Њен 
циљ је минимум одсуства, а не максимум; 
2) да упадне у зачарани круг (мој пример 
је заснован на стварним догађајима и 
људима): њена плата је “неопходна” да 
би се платио ауто којим иде на посао или 
дадиља док је она на послу, или да би се 
платило летовање које је свима потребно 
јер су оба родитеља изложена стресту на 
послу...; 3) прихватање идеје овога света 
(или рекламних агенција) да породица 
мора да купује; 4) веровање да “квалитетно 

ЈАНУАР 2016:

1. НЕДЈЕЉА - ОЧЕВИ - ДРИЈЕШИ СЕ МАРКО ПАВЛОВИЋ .
6: ПЕТАК- БАДЊИ ДАН: СВ. ЛИТУРГИЈА У 9 САТИ. БДЕНИЈЕ, ОСВЕЋЕЊЕ И ДИЈЕЉЕЊЕ БАДЊАКА У 18.00 

САТИ; ПОТОМ ПОСНА ВЕЧЕРА.
7: СУБОТА - БОЖИЋ, СВ. ЛИТУРГИЈА У 10:ОО САТИ УЈУТРО.

8: НЕДЈЕЉА: САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ: СВ. ЛИТУРГИЈА У 9 САТИ.
9: ПОНЕДЈЕЉАК: СВ. АРХИЂАКОН СТЕФАН: СВ. ЛИТУРГИЈА У 9 САТИ; 

РЕЗАЊЕ СЛАВСКИХ КОЛАЧА ПОСЛИЈЕ СВ. ЛИТУРГИЈЕ.
13: ПЕТАК: ДОЧЕК НОВЕ ГОДИНЕ. СВИРА ОРКЕСТАР МИШКА И ДАНИЈЕЛЕ

14: СУБОТА: ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ, СВ. ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ - НОВА ГОДИНА: 
СВ. ЛИТУРГИЈА У 9; БЛАГОДАРЕЊЕ.

18: СРИЈЕДА: КРСТОВДАН - ПОСТ: СВ. ЛИТУРГИЈА СА ВЕЛИКИМ ВОДООСВЕЋЕЊЕМ У 9 САТИ.
19: ЧЕТВРТАК: БОГОЈАВЉЕЊЕ: СВ. ЛИТУРГИЈА СА ВЕЛИКИМ ВОДООСВЕЋЕЊЕМ У 9 САТИ.

20: ПЕТАК: СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЉ: СВ. ЛИТУРГИЈА У 9 САТИ; 
РЕЗАЊЕ СЛАВСКИХ КОЛАЧА ПОСЛИЈЕ СВ. ЛИТУРГИЈЕ.

27: ПЕТАК: СВ. САВА: СВ. ЛИТУРГИЈА У 9:00 САТИ. 
28: СУБОТА - СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 7 САТИ А ПОТОМ СЛАВСКА ВЕЧЕРА.

JANUARY 2016:

1TH: SUNDAY: FATHER’S DAY: MARKO PAVLOVIC WILL BE GIVING GIFTS
6TH: FRIDAY : CHRISTMAS EVE: HOLY LITURGY AT 9 A.M.  VIGIL SERVICE AT 6.00 P.M. FOLLOWED BY THE BLESS-

ING OF THE BADNJAK AND LENTEN DINNER.
7TH: SATURDAY: NATIVITY OF OUR LORD: DIVINE LITURGY AT 10.00 A.M.
8TH: SUNDAY: SYNAXIS OF THE THEOTOKOS: DIVINE LITURGY AT 10 A.M.

9TH: MONDAY: ST. STEPHEN THE ARCHDEACON:
DIVINE LITURGY AT 9 A.M; SLAVA RITES AFTER LITURGY.

13TH: FRIDAY: NEW YEAR EVE.  ORCHESTRA “MISKO & DANIJELA”
14TH: SATURDAY: CIRCUMCISION OF OUR LORD - ST. BASIL THE GREAT - NEW YEAR: HOLY LITURGY AT 9 A.M; 

FOLLOWED BY A NEW YEAR THANKSGIVING SERVICE.
18TH: WEDNESDAY: FEAST OF HOLY CROSS (FAST): HOLY LITURGY AT 10.00 A.M;

FOLLOWED BY THE GREAT BLESSING OF WATER.
19TH: THURSDAY: THEOPHANY - EPIPHANY: HOLY LITURGY AT 9 A.M; 

FOLLOWED BY GREAT BLESSING OF WATER.
20TH: FRIDAY: ST. JOHN THE PROPHET, FORERUNNER AND BAPTIST:

HOLY LITURGY AT 9 A.M. SLAVA RITES AFTER HOLY LITURGY.
27TH: FRIDAY: ST. SAVA: HOLY LITURGY AT 9:00 A.M.

28TH: SATURDAY: ST. SAVA CELEBRATION 7.00 P.M. DINNER TO FOLLOW.

THE NEED NEVER GOES 
AWAY

“Mommy, you are a fairy,” I said. My 
mother laughed like tinkling bells. “I am 
serious, Mother. You know everything.” 

“My child, I try to answer as best as I can. 
When you grow older, you will not need 
me,” she said. “No, Mom, I will always 
need you. Nothing can change that,” I 
said. Her words echo in my heart as I 

look at the blue sky: “Dear child, noth-
ing remains the same except the vast blue 
sky.” It has been ten years since I lost my 
fairy. Mom, you were wrong about one 

thing: I still need you.
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у хладну зимску ноћ, тако га је владика сад 
загрејао топлотом своје љубави и бриге, и 
живео је старац код њега док није пошао 
у крило Аврамово, где се нашао заједно са 
праведним Лазаром.
 
Преко: Приче с колена на колено

БАДЊАК – СИМВОЛ ДРВЕТА 
ЖИВОТА
Драга браћо и сестре, 
Ове свете и свечане дане припреме за 
прославу Божића све је обучено у обичаје 
које Црква не само да је прихватила 
већ их је и освештала, а оно што Црква 
благослови оно постаје освећено и свето.  
 Управо ових дана припреме 
су убрзане да би се Божић прославио 
достојанствено и достојно најрадоснијег 
празника. Домаћини су већ прибавили 
Бадњак, а најмлађи међу нама и сви ми 
заједно позвани смо и требало би следеће 
недеље да поделимо радост „украшавања“ 
Дрвета Живота. 
 Бадњак као символ Дрвета 
Живота ми украшавамо својом вером 
и својом радошћу... Окупљајући се око 
Бадњака ми му се радујемо; радујући се 
Бадњаку, ми се радујемо Животу. 
 Но, све у вези са Божићем и 
Бадњим даном није САМО обичај, није 
САМО фолклор. Обичаји у Цркви су наш 
израз вере. 
 Сваки народ на земљи има своје 
посебне обичаје који га карактеришу. Тако 
и ми Срби имамо обичаје који су само нама 
својствени, но којима сведочимо веру; веру 
у најсавршенију истину. Веру у догађај 
који потреса небо и земљу, који мења свет 
и људску историју, а то је Рођење Господа 
Бога и Спаса нашег Исуса Христа. 
 Дочекајмо Господа заједно!   
 Дочекајмо Господа достојно!

Ваш у Љубави и ишчекивању 
Богомладенца,
Свештеник Владимир Вранић

ПРИЛОЖИЛИ:
Хорхе Елијас,   50 
Ђорђе и Радмила Катић,  100 
Радмило и Драгица Вишњевац, 100 
Душко и Снежана Кнежевић, 200
Славка и Зоран Капор, за 
здравље породице,                           200
Александар Петровић, за 
здравље породице,                           50
Босиљка Рајић, за здравље 
породице,                                         50
Милева Петровић, за 
здравље породице,     50
Анита Цветковић, за здравље 
сестре Сузане,                             100
Дејан Јокановић, за отплату 
кредита,                                           5000
Никола Богдановић,  100 
Горан Билал,                         1000
Здравка и Раде Арбутина,       500
          

време” са децом може да се уклопи у њен 
распоред часова.

SAY-
INGS 
OF THE 
DESERT 
MOTH-
ERS
 
The sayings 
attributed to 
these women 
are typical 
of the gems 
of wisdom 
these spir-
itual teach-

ers gave to those who came to ask “Give me a 
word, Amma”.

Amma Syncletica (Fifth-century)
“There are many who live in the mountains 
and behave as if they were in the town, and 
they are wasting their time. It is possible 
to be a solitary in one’s mind while living 
in a crowd, and it is possible for one who is 
a solitary to live in the crowd of one’s own 
thoughts.”

“Just as it is impossible to be at the same mo-
ment both a plant and a seed, so it is impossi-
ble for us to be surrounded by worldly honor 
and at the same time to bear heavenly fruit.”

“All must endure great travail and conflict 
when they are first converted to the Lord, but 
later they have unspeakable joy. They are like 
people trying to light a fire, the smoke gets in 
their eyes, their eyes begin to water, but they 
succeed in what they want. It is written ‘our 
God is a consuming fire’ (Heb. 12:29), and 
so we must kindle divine fire with tears and 
trouble.”

Amma Theodora (Fourth Century)
“Let us strive to enter by the narrow gate. Just 
as the trees, if they have not stood before the 
winter’s storms, cannot bear fruit, so it is with 
us; this present age is a storm and it is only 
through many trials and temptations that we 
can obtain an inheritance in the kingdom of 
God.”

St. Teresa of Avila (Sixteenth Century)
.. anyone who would be perfect, must flee a
thousand leagues from such phrases as: “I 
had right on my side”; “They had no right to 
do this to me”; “The person who treated me 
like this was not right.” God deliver us from 
such a false idea of right as that!

ЈЕДНА БОЖИЋНА ПРИЧА
У неком руском граду, после бденија уочи 
Божића, владика је изашао у припрату 
храма да по обичају тог времена дарује 
сиротињу. Сви су од преосвећеног добили 
обилну помоћ, само за једног од њих 
није било ничега. Владика није желео да 
отпусти старца без дара на тако велики дан 

и позвао га је у своју резиденцију.
 Увео је сиромашка у своје одаје, 
угостио и сервирао му чај. Владика је 
слушао старог човека, но током разговора 
закључио је да и он и није неки прост 
човек, како му се учинило због свог 
сиромаштва. Да, тако је и било: овај 
човек је био некад имућни трговац који је 
осиромашио и спао на просјачки штап.
 „Сећам се, владико свети, једне 
предбожићне ноћи“, рекао је старац. 
Владика се заинтересовао. „То је било 
давно, ишао сам на санкама у један далеки 
град. Ноћ је била хладна, тамна, мећава 
се управо смирила. Куда погледаш, снег 
и равница. Около бескрајна тишина, 
нарушена само звоном прапораца и 
шкрипом снега под санкама… Одједном, 
видим ја нешто црно на снегу. Кочијаш ме 
је убедио да ми се не причињава. Шта то 
може бити у пољу, усред ноћи, звер или 
човек? Заповедио сам да станемо и изашао 
да погледам. То је био дечак, лежао је 
потрбушке, покривши главу рукама. Није 
давао знаке живота, очигледно се смрзао.
 Узевши га код себе у санке, почео 
сам да му трљам лице и руке, замотавајући 
га у моју медвеђу будну. И оживео је, 
рођени мој. Рекао ми је да је богослов, да је 
кренуо да са родитељима прослави Божић. 
Отац му је био свештеник у селу, 50 врста 
од града. Пошао је пешице уздајући се 
у своју младост. Стигла га је мећава и 
он је залутао. Посустао је, промрзао, 
приспавало му се. И тако би се смрзао, али 
Бог то није допустио. Одвезао сам га кући 
и рекао родитељима: Примите вашег сина 
живог! Како ли су ме благосиљали, како 
захваљивали! Где ли је сад тај малишан? 
Шта ли се збило са њим?“
 Архијереј је пажљиво слушао 
причу старца, ничим не одајући узбуђење, 
само је рука брже пребирала бројанице. 
Кад се прича завршила, владика је устао, 
пришао иконама и почео да се моли. А 
затим, окренувши се старцу, рече: „Ја сам 
био тај дечак, богослов, кога си спасао. 
Нека је благословен Бог! А шта се десило с 
њим? Видиш и сам, Господ ме је удостојио 
архијерејског чина. А ти си тај, који ме је 
спасао. Буди благословен!“
 И преосвећени и сиромашак 
су пали на колена пред иконом Рођења 
Христова и један пред другим. Владика 
се побринуо за сиромашног старца и као 
што га је он некад загрејао својом бундом 

БОЖЕ ЗДРАВЉА,
ИДУЋЕ НЕДЕЉЕ, 

НАКОН СВ. ЛИТУРГИЈЕ, 
КИЋЕЊЕ БАДЊАКА.

ПОНЕТИ МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ 
ДРВАЦА И ОСТАЛО ПОТРЕБНО.


