
ОЧЕВИ
Прота Василије Томић
На Очеве, свима које је Бог милошћу 
својом у велику жртву али и радост 
родитељску призвао, да се оцем назвати 
могу, срећан и благословен овај дан и 
празник. Подари им, Боже, Оче наш 

небески, колико је могуће, мирно и 
спокојно родитељство. 
 Смисао празновања Очева, и још 
више, Божића, је у благовијести да нас 
Бог за своју дјецу прихвата; и да нам зато 
Сина Свог, Јединородног, шаље да нас, 
помирене с Богом, Он Оцу свом приведе. 

“Видите колику нам је љубав дао Отац, да 
се дјеца Божија назовемо и будемо”, (1. Јн. 
3, 1) кличе апостол љубави, свети Јован 
Богослов. 
 Размишљам: Можда су наши 
очеви, и очеви наших очева, деспоти били; 
неприкосновени господари живота, својих 
и туђих. Можда су, велим, такви били, 
мада ја не наиђох на таквог. Прошлост, 
обичаји и нарави ових страна не обавезују 
ме превише. Сјећам се односа у кући мога 
дједа и та сјећања ме оплемењују и топле 
душу до данашњег дана. Призивам у 
сјећање, с каквим је ауторитетом наш отац 
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руководио кућом - како ми је, примјера 
ради, ва вијек вијекова пушење онемилио 

- али исто памтим да ни једну важнију 
одлуку није доносио док се са мајком не би 
посавјетовао и договорио. Она би, мудро, 
знала да каже: “Како ти хоћеш, а ја бих то 
овако.” А тата би је послушао, увјерен да 
своју вољу твори.

 Чини ми се да се данас, овдје, ипак 
неправда чини. Друштво, на неприродан 
начин, окајава неке старе своје гријехе 
и неправде. Тврдећи ово, напрасите и 
насилне, нетолерантне и свакакве, између 
нас мушкараца, остављам по страни. О 
њима није ријеч. Ријеч је о нормалном 
човјеку и нормалној фамилији, који, 
понекад, изазван, и ко ће знати из којих 
све разлога, искочи из своје коже и учини 
нешто што није требало чинити. Зато 
на миг, са друге стране, бива везан и 
третиран као криминалац посљедње врсте. 
Нека мисли што год ко хоће, али ја и даље 
вјерујем да није право ни поштено да у 
свим кућним сукобима, и свагда, мушка 
страна дебљи крај извлачи. У брзини и 
афекту судбине се прекрајају па послије 
сви страдају, тужитељка и тужени, а 
њихова дјеца највише. 

 Док је хијерархија очинства 
чиста била, и свијет је бољи био и у 
том се свијету лакше живјети могло. Та 
хијерахијска љествица повезивала је небо 
са земљом. На небу нам је био Отац наш 
небески, и тамо нам је једина отаџбина 
била. “Господе, ти си наш отац, ми смо кал, 
а ти си наш лончар, и сви смо дјело руку 
твојих “, (Ис. 64, 8) вели пророк Исаија. И 
шта год да би човјек човјеку, брату својем, 
чинио, знао је да га с неба свевидеће око 
Божије мотри и да ће, кад тад, Оцу своме 
полагати рачуне како се према брату 
понашао. “Није ли нам свима један отац, 
није ли нас све један Бог створио - говори 
нам пророк Малахија - зашто невјеру 
чинимо један другоме скрнавећи завјет 
отаца својих?” (Мал. 2, 10)
 С неба на земљу: имали смо у 
цару, краљу, кнезу, свога оца, којега смо 
вољели и слушали. Знали смо, у времена 
тешка, у кога поглед да упремо. Па је 
био старјешина задруге и куће кога 
су сва чељад слушала. У Цркви то је 
патријарх, који нас у себи обједињује ма 
колико разједињени и различити били. 
А потом је ту епископ, општи отац шире 
црквене заједнице а за њим, и по његовом 
овлашћењу, свештеник, којега такође, оцем 
називамо. Видимо шта нам је оно силовито 
рушење овог божанског поретка донијело. 
А бојим се да ће мо увидјети, ако већ 
нисмо, шта ће нам рушење и овог малог и 
преосталог учинити. 
 О празнику Очева, ако никада 
прије ни послије, не смијемо сметати с ума 
обавезе које наше очинство прате. Јесте да 
се све устремило на све ауторитете, па и на 
ауторитет оца, као главе куће, јесте да је 
све теже оцем, родитељем, бити, али, ипак, 
ми морамо истрајвати да будемо оно што 
од нас Бог, Отац наш, тражи. 
За ово што мислим да вам кажем, поучан је 
један примјер које нам Свето писмо нуди. 
У Првој књизи Саумуиловој налази се 
повијест о свештенику Илији. Он бијаше 
стар и, по свему судећи, доброћудан, лично 
честит и побожан човјек. “Он би судија 
Израиљу четрдесет година.” (1. Сам. 4, 18)
 Како то понекад бива, његова 
двојица синова бијаху сушта супротност 
очева: “неваљали и не знадијаху за 
Господа.” (1. Сам. 2, 12) У храму, гдје им је 
отац служио, понашали су се кабадахијски, 
рушећи, на своју руку, свети и устаљен 
ред храмовни. Њихов гријех бијаше врло 
велик пред Господом. (1. Сам. 2, 17) “ И 
Илије ... чу што чињаху синови његови 
свему Израиљу, и како спаваху са женама 
које долажаху гомилама на врата шатора 
од састанка. И говораше им: Зашто то 
радите, јер чујем зле ријечи о вама од свега 
народа. Немојте, дјецо моја; јер није добро 
што чујем, отпађујете народ Господњи. “ (1. 
Сам. 22, 24)
 Није ова прича испричана зато 
што је пикантна и узбудљива него зато 

ЈАНУАР 2016:

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:

6TH: FRIDAY : CHRISTMAS EVE: HOLY LITURGY AT 9 A.M.  VIGIL SERVICE AT 6.00 P.M. FOL-
LOWED BY THE BLESSING 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.



49 north lake rd. richmond hill, on  l4e 1a8, p.o. box: 2918  tel: 647-478-8142    www.arhangelgavrilotoronto.com.

у сличности служби на та два празника 
(царски часови и велико повечерје). 
 Празновање Божића заједно 
са Богојављењем има јасних трагова и 
у беседништву - Св. Јован Златоусти је 
држао проповеди на Теофанију, у које 
је укључивао оба мотива, и рођење и 
крштење Господа Исуса Христа. 
 Божић се издваја у засебан 
празник и слави 25. децембра, у време цара 
Аркадија, 379. године. 
 На месту рођења Христовог, у 

Витлејему, царица Јелена подиже у IV 
веку храм, а касније, цареви Теодосије 
(438) и Јустинијан (535) својим указима 
озваничавају свеопште празновање дана 
Христовог Рођења

Начин прослављања
Да би се Хришћани достојно припремили 
за Божић, установљен је Божићни пост 
од 15. новембра до 24. децембра, који није 
тако строг као Васкршњи. Он одговара 
зимском, годишњем одмору. 
 Сам празник Божић, је увек мрсни 
дан. 
 Ο Божићу људи се, уместо 
уобичајеног поздрава, поздрављају са 

“Христос се роди” и “Ваистину се роди”. 

Божићни колач - чесница
Према народним обичајима, то је бела 
погача умешена од пшеничног брашна 
без квасца. Негде је меси домаћин, а негде 
домаћица. У чесницу се ставља златан или 
сребрни новчић, а чесница се за ручком 
искључиво ломи рукама (не сече се ножем). 
Онај ко у свом парчету пронађе новчић, 
имаће свакојаког берићета у наредној 
години. 
 Чесница спада у хлебне или 
бескрвне жртве, као славски колач, и 
њене корене, као и за Божићну печеницу, 
треба тражити у старозаветним причама ο 
приношењу жртава Каина и Авеља, синова 
Адамових. 

Божићна дванаестодневница
Време од Божића (25. децембар) до 
навечерја Богојављења-Крстовдана (5. 
јануар). У току овог периода, разрешен 
је пост средом и петком због светости 
великих догађаја који се празнују тих дана. 

да нам савјести раздрма. Због млакости 
Илијеве снашла га је од Бога једнака 
казна као и синове његове. Од његова 
стабла одузето је свештенство, које је, као 
и владарство, било насљедно. Бог рече 
Илију: “Пазиш синове своје већма него 
мене. Зато Господ Бог Израиљев каже: 
Рекао сам доиста: Дом твој и дом оца 
твојега служиће преда мном до вијека; али 
... неће бити тако, јер оне ћу поштовати 
који мене поштују, и који мене презиру 
биће презрени. “ (1. Сам. 2, 29-30) Није се 
Господ, у гњеву своме, на овоме зауставио: 

“Два сина Илијева ... погибоше. “ (1. Сам. 4, 
11) Када остарјели отац сазна за околности 
под којима му синови скончаше, “паде са 
столице наузнако код врата и сломи врат и 
умрје.” (1. Сам. 4, 18)
 Зашто је Господ казнио оца за 
гријехе синова својих. Зато што је отац 
знао за гријешења њихова и није се одупро. 
Говорио је, истина, и опомињао их је али 
је то чинио млако и неодлучно. Није стао 
испред њих, сукобио се са њима и одвојио 
се, ако му друге није било, да ништа са 
њима више нема. 
 У ова данашња времена 
испуњавања пророштва пророка Михеја, 
када син грди оца, кћи устаје на матер 
своју, снаха на свекрву своју, када су 
непријатељи човјеку домашњи његови, 
(Мих. 7, 6) Колико год непопуларно и, 
често, непаметно било, паметан човјек 
мора да се успротиви злу и гријешењу; 
код својих најближих, најприје, да се злу 
успротиви дјелотворно. Није добро да 
дјеца страдају због гријехова отачких, али 
исто тако није право да оци страдају због 
гријехова синовљих. Која душа згријеши, 
она треба да погине. (Јез. 18, 4)
 А најпаметније је, свакако да до 
оваквих тешких дилема не долази, него 
да у складу са вољом Божијом у својим 
породицама и окружењима живимо и 
земаљске дане трајемо. 

BIBLICAL ROOTS 
OF BADNJAK
The origin of the badnjak is explained by 
the events surrounding the Nativity of Jesus 
Christ. According to the Gospel of Luke 
2:1–20, Mary Theotokos gave birth to Christ 
at Bethlehem, wrapped him in cloths and 
laid him in a manger. By Holy Tradition, the 
manger was located in a cave near that town.
[21] An angel of the Lord appeared to a group 
of shepherds who were keeping watch over 
their flock by night in that region, and told 
them that the Savior was born at Bethlehem. 
They went there and found the baby lying in 
the manger, as the angel described to them. 
By folk tradition, the shepherds brought fire-
wood to the cave and built a fire to warm the 
newborn Christ and his mother throughout 
the night. The burning of the badnjak com-
memorates this event.[3][9]
While blessing the badnjak, some priests 

chant the following prayer: “O Lord Jesus 
Christ, our God, who did plant the Tree of 
Life in paradise so that it might bestow upon 
us eternal blessedness, bless also now this 
tree which is a symbol of Thy cross and the 
Tree of Life in paradise, and which reminds 
us of Thy holy birth and of the logs which 
the shepherds of Bethlehem kindled to warm 
themselves when they came to worship Thee, 
the divine infant, and thereby prefigured Thy 
salvation-bearing cross.“

БОЖИЋ 
(грч: Χριστούγεννα), рођење Господа 
нашега Исуса Христа у Витлејему (Мт 1,18-
25). 
 Највећи хришћански празник 
после Васкрса. Због посебног значаја, у 
Црквеним књигама назива се и “Мала 
Пасха”, а Св. Јован Златоусти назива га 

“часнијим и славнијим од свих празника 
и мајком свих празника”. То зато што је 
Божић извор за све друге хришћанске 
празнике, јер да није било Христовог 
рођења, не би било ни Крштења, ни 
Васкрсења, итд. 
 Прославља се 25. децембра. 
 Дан Христовог рођења је тренутак 
промене у природи, крај једногодишњег 
циклуса и час када стара година препушта 
време новој. 
 Празник се односи на догму ο 
двојној природи Христа, канонизованој на 
првим васељенским саборима Цркве, када 
је стављена граница према јеретичким 
учењима ο Христовој монофизитској 
природи. 
 На иконографским представама 
слика се пећина у којој се Богородица 
одмара уз дете положено у јасле. У 
прећини или испред ње седи Јосиф, 
ослобођен сумње у Маријину верност и 
пастири задивљени божанским рођењем. 
Са друге стране, мудраци са Истока јашу 
да се поклоне тек рођеном Богу вођени 
звездом. Понекад слику прати натпис 
из Јеванђеља по Луци (2,37): “Слава на 
висини Богу, на земљи мир, међу људима 
добра воља”. Из средишта се, у млазу 
светла, појављује звезда усмерена према 
глави детета. Под утицајем литургијске 
поезије, у којој се описују љубав и 
бол мајке над умрлим сином, слика се 
Богородица како прислања образ уз 
образ детета, предвиђајући његову смрт 
на Крсту. Најсложеније по познавању 
детаља у српском сликарству јесу фреске 
у манастирима Сопоћани и Градац из XIII 
века. 

Историјат
У првим вековима Хришћанства, Божић се 
празновао 6. јануара, заједно с празником 
Христовог Крштења, под заједничким 
називом Богојављење (грч: θεοφάνια - 
Теофанија), или тачније јављање (грч: 
επιφάνεια - епифанија). 
 Према Св. Јовану Златоустом, то 
је због тога што се Христос крстио на дан 
свога рођења. Остатке те праксе видимо 

ТАКО ЈЕ ГОВОРИО СВЕТИ 
ВЛАДИКА НИКОЛАЈ

Као младо и снажно дрво, Цар љубави 
дао се посећи, да мирисом Своје вечне 
младости подмлади свет, и огњем Своје 
љубави загреје залеђено човечанство, и 
пламеном Својих божанских откровења 
осветли и обрадује невесели род људски, 
а варницама Својих речи попали лажне 
идоле на земљи, и крвљу Својом као 
слатким соком заслади горке воде живота 
човечијег. 
 Уневши бадњаке у куће, јесте ли 
унели Христа у куће своје и у душе своје?...


