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      "Како је добар Бог 
Израиљев онима који су 
чиста срца!", узвикује у 
молитвеном усхићењу 
псалмопојац Давид. Ваи-
стину, браћо и сестре, Бог је 
неизмерно добар онима који су чиста срца, 
онима који Га љубе и испуњавају заповести Ње-
гове, онима који љубе ближње своје као саме 
себе и ходе уским путем хришћанских врлина. У 
свакој проповеди слушате о заповестима Бож-
јим, о начину живота којим се угађа Богу и задо-
бија мир у самоме себи и са самим собом, а онда 
и са другима. Сврха и циљ проповеди је да 
свакоме ономе ко је слуша и извршује донесе 
мир и радост душевну, мир са Богом и савешћу 
својом, мир са ближњима својим. Ако нема ових 
благодатних плодова проповеди, онда није било 
истинске жеље и намере за њима. Храм Божји, 
или црква, јесте место где се човек састаје са 
Богом, где човек у заједништву са ближњима 
својим молитвом разговара са Богом, Пресветом 
Богородицом, Анђелима и свим светим угодни-
цима Божјим, место које има своје достојанство 
и своју силу преко благодати Духа Светога која 
обитава у Цркви Божјој. Свака твар на земљи је 
створена руком Божјом, зато постојање и састав 
сваке твари треба тражити у њиховом Творцу, а 
не у богоотуђујућим овоземаљским мудровањи-
ма. И ми сви смо дело руку Божјих, сви смо деца 
Божја, сви  водимо порекло од Адама и Еве. Сва-
ко од нас може себе наћи у првом створеном 
људском бићу Адаму. Божићно јеванђеље нам 
открива читаво породично стабло праведника 
коме је припадала Пресвета Богородица и Њен 

супруг праведни Јосиф, а преко њих и сам Спаситељ 
наш Господ Исус Христос. За сваког од нас се може 
исписати слично породично стабло, свако од нас ће 
наћи свој почетак у Адаму, односно у самоме Богу, 
који нас је све створио од двојаке твари: од тела, 
које је прах земљани, и од душе живе, која је дух 
животни удахнут у тело од самога Бога. Уложимо 
сву своју бригу у невидљиву творевину Божју - у 
душу своју. Уложимо све своје снаге у очишћење 
душе, у крчење укорењеног корова који загушује 
нашу једину вредност у овоме свету, наш једини 
екран у којем можемо видети оно што је Божје у 
нама. Уложимо, браћо и сестре, труд свој у виду 
молитве, милосрђа и љубави према Богу и ближ-
њему, јер ће из ризница душа наших, кад нам се 
душе раздвоје од тела, тај труд засијати као непро-
лазна сунчана светлост.  Допустимо да се Господ 
Исус Христос, Који се у телу родио у "Витлејему 
Јудејскоме за време цара Ирода", роди и у души 
нашој, очишћеној молитвом и постом, да бисмо се у 
духовној радости наслађивали непролазном свет-
лошћу наступајућег празника Рождества Христова.  
За неколико дана је Бадњи дан, када се у кућу уноси 
бадњак, видљиви симбол рођеног Богомладенца. 
Бадњак, као млад цер или храст, или пак церова или 
храстова грана, симболички представља Спаситеља 
нашег Исуса Христа, Који је, силом Свог Божанства, 
раскинуо ланце ропства греху, обновио човека ► 

Петак 10. јануар 2020 од 19.00 сати. Резервације карата је обавезна. 

   Карте се могу купити у цркви већ од 26. децембра. 

Срећан Божић и наступајућу Православну 
Нову 2020 жели вам ваш свештеник; 

протојереј Драган Јовановић  
са својом породицом. 

FRIEDEN GOTTES  —   
CHRISTUS IST GEBOREN ! 
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и у њему разбуктао пламен љубави према добру, 
према врлини, према Богу, и тако му омогућио 
спасење од греха, зла и вечне смрти - смрти 
духовне, као што млад церић или храстић сили-
ном својом разбуктава ватру на огњишту, а јарким 
пламеном својим осветљава све кутове домова 
наших. Хришћански Бадњак води порекло од оне 
чудесне божанствене витлејемске ноћи, када се у 
пастирској пећини родио Спаситељ човечанства, а 
пастири, који "чуваху ноћу стражу код стада сво-
јега" ложили ватру и грејали се. На глас Анђела 
Господњег, који им се јави и рече: "Не бојте се; 
јер, гле, јављам вам велику радост... данас вам се 
родио Спас, Који је Христос Господ... Наћи ћете 
дијете повијено гдје лежи у јаслама." - "Када су, 
по договору, пошли до Витлејема да виде шта се 
тамо догодило што им каза Господ", насекли су и 
понели доста грана да наложе ватру и поред 
Новорођенчета и поред Мајке Његове, јер она ноћ 
беше врло хладна. Данас бадње дрво стоји пред 
кућом (или храстова гранчица у предсобљу стана) 
до вечери, када га бадњачар уноси уз поздрав: 
"Срећно вам Бадње вече". Домаћица и укућани, у 
празничном руху, му одговарају: "Бог ти добро 
дао и среће имао!" Она т ада бадњак посипа 
житом, премазује медом и прелива вином, пре-
крсти се и целива бадњак тамо где је премазан 
медом и преливен вином, а онда и бадњачара у 
образ уз мирбожење у коме бадњачар каже: "Мир 
Божји - Христос се роди!", а домаћица одговара: 
"Ваистину се роди!" То се понавља са свим 
укућанима, а симболика је јасна: Господ Исус 
Христос, новорођени Спаситељ човечанства, у 
виду бадњака улази у наш дом и свим члановима 
домаћинства доноси здравље, изобиље плодова 
земаљских и духовну радост. Када се кућа окади, 
по одајама се посипа слама (или се завежљај 
сламе ставља под стол са бадњачком вечером), да 
би нас подсећала на ону сламу из јасала на коју је 
Пресвета Богородица положила Богомладенца. 
Када су мудраци дошли, даривали су Га златом, 
смирном и тамјаном, отуда се у нашим кућама у 
сламу мећу дарови за децу.  А ораси што их дома-
ћин пре бадњачке вечере (која је обавезно посна, 
иако многоврсна и обилна) баци на све 
четири стране света, симболички 
представљају Свету Тројицу. Она вла-
да васионом од истока до запада и од 
севера до југа. Она се човечанству 
јавила потпуно и јасно представљају 
Свету Тројицу. Она влада васионом од 
истока до запада и од севера до југа. 
Она се човечанству јавила потпуно и 
јасно рођењем Господа Исуса Христа, 
као и Његовим крштењем на реци 
Јордану, и Његовом науком, за коју 
апостолима оставља аманет: "Идите, 
дакле, и научите их да држе све што 
сам вам заповедио"  
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у име Свете Тројице. Света Тројица влада светом и 
све што год бива у њему од Оца кроз Сина у Духу 
Светом бива Светом Тројицом, која је по суштини 
један и једини Бог, али Три различите Личности 
нераздељиве. Нека нам Господ подари да у миру и 
радости прославимо Божић, један од највећих 
хришћанских празника. Њему Богу троједином, 
Оцу и Сину и Светоме Духу, нека је слава вавек. 
АМИН. 

     

 Све је то изражено у краткој народној здравици и 
молитви о Божићу: "Дај, Боже, здравља и весеља у 
овом дому, нека нам се рађају здрава дечица, нека 
нам рађа жито и лозица, нека нам се увећава 
имовина у пољу, тору и обору!" Божићни обичаји 
и празновање почињу бадњим даном тако што 
домаћин рано ујутру одлази да исече бадњак. На 
бадњи дан се пости а увече се пали бадњак. Такође 
на овај дан се ништа не износи из куће, обедује се 
на слами, једу се посна јела. Ту је још паљење 
бадњака и уношење сламе и простирање сламе по 
поду, уз квоцање и пијукање, па бадњеданска 
вечера на поду, симболика свећа, ораха, меда, 
вина, свеноћног бдења у ишчекивању Божића. На 
први Божићни дан уноси се свежа воде и доче-
кивује положајник. Одлази се у цркву на службу и 
причест, и након поста на овај дан се једе и први 
мрсни доручак. И за овај су везани разни божићни 
обичаји који се донекле разликују по регионима. 
"Први дан Божића је дан радости рађања, обнав-
љања живота, док се други дан проводи у свеча-
ном, тихом домаћем расположењу, а у црквама 
служи Литургија захвалности Богородици. "У пра-
вославном свету обичаји се разликују од земље до 
земље а сваки народ је унео сопствену традицију у 
прослављање празника. Тако је у Русији обичај да 
се породице окупљају за столом на Бадње вече а 
затим следи специјална вечера без меса. Заним-
љиво је да православци у Сирији и Египту Божић 
прослављају слично као и Руси, јер су управо 
руски свештеници донели православље на Блиски 
исток и у Африку.  
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календар за своју администрацију, Српска  Црква 
задржала је за своју унутрашњу употребу стари 
Јулијански календар, као што су чиниле и неке друге 
православне цркве (Руска, Бугарска, Јерусалимска). 
Тако је дошло да у једној држави, један део 
становника римокатолици - Хрвати Божић славе 13. 
дана пре од православних Срба. Што важи за Божић 
(који се слави 25. децембра), важи и за све остале 
празнике, па и за Нову Годину. И тада је код Срба 
настала пометња у глави. Цео грађански њихов живот 
(од рођења до смрти), и сви пословни односи 
грађанског карактера, рачунати су и одређивани по 
новом сада названом: државном календару, док је 
њихов верски живот и сви црквени празници остали 
по старом црквеном календару. Па како смо 
поводљиви и неотпорни на туђинске утицаје, иако 
православни Божић славимо по старом календару, 
многи (данас скоро сви) Срби свечано славе и 
државну (римокатоличку) Нову Годину, која пада на 
седам дана пре православног Божића. А како смо 
ипак остали православни народ, ми после нашег 
Божића славимо и Православну Нову Годину. Како 
су ову Нову Годину у Југославији (оној старој), 
славили искључиво само Срби она се у народу почела 
називати и СРПСКА НОВА ГОДИНА, што је такође 
веома погрешно, јер њу славе и сви они православни 
народи који су у цркви задржали употребу старог 
Јулијанског Календара, као и ми Срби.Тако смо, 
надамо се, укратко, одговорили на питање зашто се 
"Српска Нова Година" не слави истога датума као и 
државна. Уствари, она се слави истога датума, а то је 
УВЕК 1. јануара, али не и истога дана, пошто по 
Новом календару 1. јануар долази 13 дана раније.  А 
своју православну (или ако хоћете СРПСКУ) Нову 
Годину, прославиће молитвено и свечано као и сваки 
велики хришћански празник. Не у преједању и 
опијању, не у греху и лудовању, него побожно и 
молитвено, како у навечерје Нове Године тако и на 
сам дан, када се слави и свети Василије Велики.Тога 
дана ће отићи у цркву, присуствовати Служби Божјој 
и посебним молитвама које су одређене да се на тај 
дан читају, а у којима се света Црква моли да нам 
Нова Година буде Богом благословена, да нас у њој 
Господ сачува од сваке напасти, земљотреса, 
поплаве, пожара, покоља, мача, најезде туђинаца и 
међусобног рата и тд. и да нам буде плодоносна и 
берићетна. Ако до сада нисмо осетили сла-дост и 
лепоту оваквог начина дочека и прослављања Нове 
Године, пробајмо, и уверићемо се да ће нам Нова 
Година заиста бити и нова и боља него све до сада. 
Мир Божји! Христос се роди! Срећна и Богом 
благословена Нова Година, Православна.  

 
 

      Постављено питање је само део једног великог 
питања које стотинама година заокупља свет. То 
је питање рачунања времена или, народски 
речено, питање календара. Хришћанство је 
настало у времену када се у целом, тада познатом 
свету, време рачунало према Јулијанском кален-
дару (по римском Јулију Цезару). По том 
календару су установљени и сви хришћански 
празници, одн. догађаји из живота Господа Исуса 
Христа и историје Његове Цркве. У првим 
вековима хришћанства посебна пажња била је 
посвећена питању празновања Васкрса хриш-
ћанске Пасхе, и осталих "покретних" празника. У 
16 веку после Христа папа Григорије извршио је 
реформу до тада важећег Јулијанског календара, 
тако што је из њега избацио 11. дана који су се 
накупили због неподударности календарске и 
астрономске године. Тај нови календар се по папи 
Григорију назвао Григоријански календар. А како 
је он настао под утицајем римскога папе, и 
углавном одмах био прихваћен од стране 
римокатоличког Запада, праволавни Исток је 
остао према њему резервисан и неповерљив (не 
без разлога), те је тако настала разлика у 
празновању оних хришћанских празника који су 
везани за одређене датуме, као Божић, Никољдан 
и тд. За обичан свет то је постала "главна", јер 
свима јасна и видљива, разлика између римо-
католика и православних. Временом (за око 300. 
година) разлика од 11 дана нарасла је на 13 дана 
која и до данас постоји измећу старог (Јули-
јанског = православног) и новог (Григоријанског 
= католичког) календара. Стотинама година то 
углавном није никоме сметало. Свако је живео у 
својим областима, држао се свога календара и по 
њему славио своје празнике. Но, када је почело 
кретање народа, политичке и економске мигра-
ције, и померања с једног места на друго, а 
нарочито стварањем нових држава после 2 
светског рата, разлика у календару постала је 
озбиљна сметња за политичке, дипломатске, а 
нарочито економске односе међу народима и 
државама. Како је почетком овога века Запад био, 
људски гледано, културнији и напреднији, то је 
прихватање новог, Григоријанског календара, био 
видљив знак укључивања у напредне светске 
токове. Ту је дошло до раскорака између младих 
новостворених држава (каква је била и Краље-
вина СХС, касније Краљевина Југославија) и 
Православне Цркве у тим државама, која је из 
оправданих разлога настојала да остане при 
старом рачунању времена. Преласком и неких 
помесних цркава на нови календар почетком 
двадесетих година прошлог века (Као Васељенска 
Патријаршија, Грчка, Румунска и неке друге 
православне цркве) доводило је до великог хаоса 
у богослужбеном црквеном кругу године. Тако, и 
када је новостворена држава Јужних Словена, 
настала после 2 светског рата, прихватила Нови  



 

 У овој години ваш свештеик вам се обраћао 

неколико пута апелом са молбама да својим 

прилозима помогнете да заједнички реновирамо наш храм 

који је у једном незавидном стању. С обзиром да је овај 

објекат грађен још давне 1965 године, много тога је на 

њему дотрајало и захтева озбиљне инвестиције. Вашим 

прилозима и добровољним радом успело смо променити 

дотрајале прозоре у самом храму, реновирати палионицу 

свећа, урадити нову вентилацију и са спољне северне 

стране урадити нову фасаду. По повратку са годишљих 

одмора одкопали смо земљу и урађена је нова изолација на 

спољним зидовима у сали која се налази испод храма. Тиме 

смо решили велики проблем влаге која је продирала кроз 

здове. Сада наш храм изгледа много лепше.  

   У 2019 години крсило се 20 деце. Венчао се 1 брачни пар. 

Упокојило се 5. парохијана. Причестило се око 400 одраслих 

и деце. Организовали смо неколико пригодних прослава, од 

тога су 2 биле хуманитарног карактера. Повећан је броз 

породица, за око 22, које дају редован месечни парохијал.  

Хвала свима вама који сте на било који начин помогли. 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА И ПАРОХИЈА У АХЕНУ  

    
 
 

 
 Св.Литургија у 10.оо и причешће 

 
       Вечерња служба у 19.00, освећење бадњака.               
 Потом пригодно послужење у сали и порти. 

 
      Свечана Св.Литургија у 10.оо сати и 

читање Божићне посланице Његове Светости 

Патријарха Српског Г. Иринеја. 

      Св.Литургија у 10.оо    

Св.Литургија у 10. и освећење славских колача 
 

Св.Литургија у 10. 

Св.Литургија у 10. и освећење славских колача 

Св. Литургија у 10. сати затим избор кумова за 
наредну годину. У наставку свечани ручак у сали за 
све госте. 
 

 

 
 

У недељу, 26. јануара 2020 свечано ћемо 
прославити црквеношколску славу Св.Саву. 

Кумови за славу су браћа Драгослав и 
Мирослав Перенчевић са породицама. 

Добро нам дошли. 

                                    
 
 Као и свих предходних година, за вас смо и 

ове године обезбедили украшење бадњаке 

који су набављени у нашој домовини. На 

вечерњој служби на 

Бадње вече они ће 

бити освећени и по-

том ћемо их делити 

верницима. Молимо 

вас да оставите свој 

добровољни прилог 

за бадњак. 

 

       Као ваш свештеник трудим се да посетим 

све оне породице које ме позивају приликом 

својих Крсних слава, приликом освећења 

ваших домова и сваком другом приликом. 

Приликом тих долазака да се видети да неки 

домаћини доносе свеће из домовине, одн. 

свеће не купују у својој цркви. Ми знамо да су 
те свеће у домовини  можда јевтиније али шта 
ћемо са својом црквом овде у Ахену? Ова 

црква се издржава искључиво од ваших при-

лога које оставите приликом доласка на 

молитву, од продаје свећа и таса. Апелујемо на 

све вас да свеће за све ваше потребе купујете 

у својој цркви јер тиме помажете мисију цркве 

где живите. А то је овај наш храм. Хвала вам. 

 


