
 

 

 

 

сретни

нахран
целом 
Христо
Звезде
горама
Богомл
дарова
који зв
клањају
висине
радујмо
поклон
спасењ

Д
земља 
пастир
путују;
превеч
Господ
човека
(Пс. 23
предак
наших 
грешни
под ка
ради, р
Спасит

многоо
васеље
Богоро
Ти нам
наша н
анђеос

 

„Христос се

ите Га; Хрис

Умисмо се
исмо се Б
васељеном
ос се Роди!
е на небеси
а, рибе у м
ладенцу: Ро
а свету св
ездама слу
ју Теби Сун
 истока; Г
о се, јер 
имо Богом
њу јер нам с

Дjева дан
пећину Не

рима слав
; јер се н
чни Бог. Нас
д да пошаљ
. Колика љу
.10.). Нас р
ка и наших
непријатељ

их, смирени
апом небес
роди се у В
тељ и Искуп

Радујмо с
оким Херу
еном - пе
дици: О ра
м роди Хри
нек певају ус
ску, људском

е рађа, слав

стос је на зе

 и очистис
Богом Живи
м радосно 
! Бог се ова
има, анђели
морима, жи
ођење Твој
етлост ра
ужаху, од зв
нцу Правде
Господе Сла
Бог је ме
младенцу, 
се данас род

ас Надсуш
еприступно
ослове, а 
нас ради 
с ради, греш
ље Сина с
убав! Госпо
ади овде и 
х потомака 
ља, здравих
х и гордих,
ском, свако
Витлејемско
питељ свих 

се и појм
вимима, с
евајмо Пр
адосне Вест
иста! И кад
спаванку од
м уму недок

вите Га; Хр

емљи, узвис

мо постом 
им и доче
објавимо - 
аплоти и по
и с пастири
ивотиње у 
оје, Христе
азума. Јер 
везде се на
е и да упо
ава Теби. П
еђу нама. 
нашем о

ди Спас (Лк

штаствено
оме приноси
мудраци 
роди дете
шних и пали
вог да се 
од сила, Он ј
сад, јуче и 
ради, наш

х и болесни
 свих бивш
ог поједина
ој пећини Б
нас.  

мо са не
са децом, 
речистој и 
ти, Радуј с
д речи пон
д Дјеве рође
кучену, Тери

от

истос с неб

сите се...“ 

и молитво
касмо да с
Мир Божи

остаде чове
има, птице 
шумама по
е Боже наш
у њему он

аучише да с
ознају Тебе 
Појмо и ми 
Приђимо 

освећењу 
.2.11). 

ог  рађа 
и. Анђели с
са звездо
енце млад
их, изволео 
роди у тел
је Цар Слав
сутра, наши

ших суседа 
их,  светих 
ших и будући
ачног чове
Богомладена

ебесима, с
са цело
Преславн

се Пречист
нестану, срц
еноме, песм
ирем.  

тац Радоми

ба, 

м, 
са 
ији 
ек. 
у 

оју 
ш, 
ни 
се 
с 
и 
и 
и 

и 
са 
ом 
до, 
је 
лу 
ве 
их 
и 
и 
их 
ка 
ац 

са   
ом 
ној 
та 
ца 
му 

ир 

  Слава
најрадо
Христо
милени
Пренеп
увек Бо

свог ог
других 
могу д
заступљ
новог 
просла
дата 
новоро
родите
медици
Бог му
медици
умеће 
здрављ
благосл
је да з
не сме
једина 
Светих
витлеје

Благос
смирењ
Благос

родила
најузор
бремен
се пло
своје н
се поро
јаслама
Богома

Божи

а Богу,
оснијем хр
овом. Ево и 
ијума изно
порочне Дје
огомдан. 

Овај највећ
громног дух
особеност

да нешто ка
љена је на 
живота. 

ављамо најв
- рођење

ођенчета ра
ељи, сро
ински радни
у је дао жи
ински радни
употребе 

ља новоро
лов када на
аштитимо ж
емо допусти
невина и 

х четрн
емских.  

Другa симв
словено ста
њем прими
словеном ст

Она је б
а је и кр
рнији приме
нитост лако
оду своје ут
новорођенче
одила у шта
а, али то с
ајке што је н

ић, Божић 

полако 
ришћанском
ове године

ова се рађ
еве увек м

ћи и најра
ховног знач
и , о којим
ажу.Наиме,
првом мес
У Хрис

већу светињ
е човека. 
адује се и не
одници, 
ици. Дошао
ивот кроз р
ици дужни с
у циљу оч
ођенчета. 
а свет дође
живот од са
ити да поно
недужна д

наест х

волика праз
ање. Мајка 
ила благу 
тању, иако н

ила бреме
роз то ста
ер будућим
о носила, н
тробе и јед
е. Из Свето
али и да је 
ве није мог
на свет дош

благи дан

се при
м празник
е као и пре в
ђа Богомл
лад , увек 

адоснији пр
аја и симво
а правосла
 у Христов
ту символи
стовом ро
њу која нам
Доласком

ебо и земљ
пријатељи,

о је нови чо
родитеље, 
су да сво св
чувања и у
Велики 

е човек, На
амог његов
ово страда
дечија душ
иљада 

зника је тр
Божија је 
- вест да 
није знала з

енита деве
ање треба
 мајкама. О
ије роптала
два је чека
ог Јеванђељ
беба Хрис
гло поремет
шао Богомла

н... 

иближавамо
ку, рођењу
више од два
ладенац од
новорођен

разник осим
олике има и
авни лекари
вом рођењу
ика настанка
ођењу ми
м је од Бога
м на свет
ља. Радују се

, лекари
век на свет
а лекари и
воје знање и
унапређења
је Божији

аша дужност
вог зачећа и
а нити једна
ша као оних
младенаца

рудноћа или
са великим
ће бити у

за мужа.  

ет месеци
а да буде
Она је своју
а. Радовала
ала да види
ља знамо да
тос лежао у
тити радост
аденац.  

         

о 
у 
а 
д 
н, 

м 
и 
и 
у 
а 
и 
а 
т 
е 
и, 
т, 
и 
и 
а 
и 
т 
и 
а 
х 
а 

и 
м 
у 

и, 
е 
у 
а 
и 
а 
у 
т 



Бесребреник																																																																													Број	2																																																																										Јануар	2013	

 

2 

 

Тако и садашње и будуће мајке треба да се 
угледају на Пресвету Богородицу, да се радују своме 
плоду, да буду срећне што се у њиховим утробама 
девет месеци одвија живот, што су њихове утробе 
привремени стан за човека који ће из утробе прећи у 
спољашњу средину где ће само наставити свој 
живот прелазећи из једног станишта у друго. 

    Молимо све који зачну да рађају, да се труде да се 
нови живот у њима развије у мери Богочовека Исуса 
Христа и да са смирењем и благодарношћу приме 
дар материнства како је то Мајка Божија на дан 
Христовог рођења учинила. Молимо све труднице да 
воле своје бебе истом љубављу којом Богородица 
штити и храни све нас, јер се та љубав преноси на 
њихове плодове што има изузетну важност за 
будуће психо-физичко здраље и стање њихове деце.  

Уз најрадоснији поздрав Мир Божији - 
Христос се роди, Ваистину се роди, свим 
запосленима честитамo наступајући празник.  

Др. Небојша Пакевић 

Свети Сава - наш тужилац пред Богом 

Најбољи синови једнога народа служе за узоре 
своме народу. Али они нису само узори; они су и 
браниоци свога народа. Али нису само браниоци, они 
су и тужиоци свога народа. 
 

Ко је био Свети Сава? Најлепши узор живота 
српском народу, ватрени бранилац српског народа 
пред другим народима, али и тужилац српског народа 
пред Богом. 
 

Ко би то помислио? Ко би то рекао? Уствари, 
то је сасвим природно, да онај који нас је духовно 
препородио, с правом се може тужити на нас. Када су 
Јевреји већ били додијали Христу својом злобом, 
рече им благи Спаситељ: "Немојте мислити да ћу вас 
ја тужити Оцу; има (други) који вас тужи, Мојсије, у 
кога се ви уздате" (Јов. 5, 45). Тако је сведочио 
злобним људима Онај Који је видео небесни свет, као 
и земаљски, и који је знао шта бива на небу као и на 
земљи. Он је видео, и знао, и чуо из онога света како 
Мојсеј тужи Богу свој народ због противљења Христу, 
због злобе према Месији. 
 

Највећи Јеврејин постао је, дакле, тужилац 
Јевреја. Није тешко замислити ни највећег Србина као 

тужиоца Срба. Свеци Божји могу да трпе дуже од свих 
осталих људи, али не могу колико Бог. Свевишњи Бог 
може несравњено дуже да трпи него ли сви свеци 
Његови. Зато ми и певамо уз Велику недељу: " Слава 
долготерпјенију Твојему, Господи!" Питате ли зашто 
би нас Свети Сава морао тужити Богу; заиста, за две 
или три ствари могао нас је тужити. 

 
 Прво, могао нас је тужити што смо били мека врата па 
смо се лако поклонили идолима европским. Мојсеј се 
жалио Богу на Јевреје као на тврдоврат народ. Свети 
Сава се може жалити на нас као на народ мековрат. 
 

Друго, могао нас је тужити што су врховници 
српски уздигли и папу и Мухамеда изнад њега. 
 

Питате ли, зашто нас је још могао Св. Сава 
тужити Богу? Заиста, за пет или за десет ствари могао 
нас је тужити. Прво, због школе без вере; друго, због 
политике без поштења, треће због војске без 
јединства духа; четврто, због брака без верности, и 
тако даље. 

 
Да ли још питате зашто нас је наш Св. Сава 

могао тужити Господу Богу? Заиста, због десет и 
двадесет ствари могао нас је тужити: због безбрачних 
развратних матораца; због брачних, а лакомислених 
младића; због бездушних интережџија; због 
грамжљивих самаца без деце; због нечиста ума; због 
прљава језика; због богохулства; због увреде 
родитеља; због исмевања учитеља; и због такмичења 
у надмудривању место у братском помагању; и због 
нечега што смо ставили и нечега што нисмо ставили 
пред палату Народне скупштине: споменике коњима а 
не људима, којима треба подражавати; и што нисмо 
ставили крст на онај фараонски споменик Незнаном 
јунаку на Авали. 
 

И још за многе и многе грехове и лудости наше 
могао нас је тужити Свети Сава Христу Богу својему. 
Но, ако нас је и тужио, он се молио за помиловање 
наше, и Господ нас је ударио и помиловао. По својој 
недостижној мудрости, која, такорећи, безбројним 
очима гледа сву прошлост од почетка и сву будућност 
до краја, Господ даје онај лек који одговара болести и 
онај венац који одговара поштењу сваког човека и 
сваког народа. Па ни Свети Сава неће никад молити 
Бога да Бог убије његов народ, него да га у поштењу 
помилује, а у болести да му даде горчину, горак пелен 
против грознице; ај, браћо, пелен против грознице 
среброљубља и грознице властољубља и грознице 
самољубља и грознице сластољубља, против свих 
грозница свих погрешних љубави, којима је овај 
народ заменио био љубав према Богу и љубав према 
ближњем. Амин. 

Свети Владика Николај Жички 
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Обрезање Господње 1./14. јануар 

Тропар глас 1. Исусе, који седиш на престолу 
светлом као огањ, међу Анђелима, са 

беспочетним Оцем и Твојим Божанским Духом, 
благоизволео си да се родиш на Земљи од 
неудате девојке, мајке Твоје. Због тога си и 

обрезан био као осмодневно дете. Слава Твојој 
доброј одлуци, слава Твоме промислу, слава 
Твоме снисхођењу, Једини Човекољупче! 

Бог се јави! 

     Доласком на свет, оваплотивши се од Духа 
Светога и Марије Дјеве Логос постаде тело. Син 
Божији постаде син човечији и прими на себе 
целокупну људску природу сем греха. Бог постаде 
човек да би спасао човека. Његово рођење постаје 
прекретница у историји човечанства, почиње Ново 
време.  

             Након Његовог рођења, тачније у осми дан 
по рођењу Исуса донеше у храм да се обреже што је 
био знак старозаветног савеза са Богом. На 
обрезању доби име Исус што значи Спаситељ. Овим 
чином Исус је потврдио и на неки начин оправдао 
Стари Завет и Мојсијев закон као што је и рекао у 
јеванђељу по Матеју да није дошао да укине Закон и 
Пророке већ да их испуни (Мт.5,17). 

              Међутим да Стари Завет и старозаветно 
обрезање  није савршено и да није потпуно, Христос 
нам показује у Светој тајни крштења коју прима од 
Св. Јована на реци Јордану. Истински и сада једини 
начин улазка у цркву постаје крштење. Оно постаје 
почетна тачка која опредељује наше постојање. То 
што је за Јевреје било обрезање, за нас Хришћане је 
крштење. На крштењу Господа Исуса Христа јавила 
се читава Св.Тројица. Син који се крштавао, Дух 
Свети у виду голуба који је слетео на Исуса и Отац у 
виду гласа који каже ''ово је Син мој љубљени који је 
по мојој вољи''. Стога се на овај празник ми 
Хришћани и поздрављамо ''Бог се јави, ваистину се 
јави''. Уласком у воду Исус је сјединио себе не само 
са човеком, већ и са читавом твари.  

            Зашто баш вода на крштењу? Зато што је 
вода симбол очићшења, а крштење је ослобађање 
од старог и облачење у новог човека.  А зашто баш 
три пута погружавање у воду? Зато што ми 
Хришћани исповедамо веру у Свету Тројицу.  

    Драган Станојевић 
 дипломирани теолог  

Богојављење 6./19. јануар 

Тропар, глас 1. Док си се Ти, Господе, крштавао у 
Јордану, показа се Света Тројица, јер Родитељ 
(Отац) гласом сведочаше о Теби називајући Те 

љубљеним Сином, а Дух у облику голуба, 
потврђиваше речи, Христе Боже, који си се јавио 

и свет просветио слава Теби! 

 

Лекари, свештеници и рационална медицина 

Позив ка служењу потребама наших ближњих, нам 
неизбежно упућује људска болест. Болест напада 
сваког од нас, пре или касније. Нега болесника, је 
посао лекара што је евидентно само по себи. Али 
каква је улога Цркве и њених пастирских активности 
у вези овог проблема? Није зачуђујуће да је 
Православна црква прибегавала духовним 
средствима исцељења болесних кроз молитве,  
свете тајне, и обраћање светима. Оно што може 
зачудити обични свет у току скоро 
двехиљададугогодишње историје православног 
хришћанства, је да такође најважније место међу 
старањима које Црква истиче заузима нешто што 
можемо назвати рационална медицина.  

Под рационалном медицином по мом схватању 
означавамо приступ лечењу, путем ослањања на 
опште прихваћена знања дијагнозе и лечења 
људских болести на дисциплинарни и организован 
начин. Овај метод користи осматрање, лекове и 
хируршки метод као део лечења, које се врше од 
древних времена путем лекарске професије.  

Наставак на 4. страни... 
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Распоред Богослужења у храму Светих Бесребреника и Чудотвораца  
Козме и Дамјана за Јануар 2013 

 
Среда 2. Јануар    09:00 ч.    Света Литургија - Свети Игњатије Богоносац 
 
Четвртак 3. Јануар    17:00 ч.                  Акатист Светим Козми и Дамјану 
 
Понедељак 7. Јануар        04:00 ч.               Јутрење у наставку Света Литургија  

    Рождесто Христово - БОЖИЋ 
 
Четвртак 10. Јануар          17:00 ч.                  Акатист Светим Козми и Дамјану 
 
Понедељак 14. Јануар    09:00 ч.                               Света Литургија  

  Обрезање Господње и Свети Василије Велики 
 
Четвртак 17. Јануар     17:00 ч.                 Акатист Светим Козми и Дамјану 
 
Петак 18. Јануар                 09:00 ч.                     Света Литургија - Крстовдан 
 
Четвртак 24. Јануар     17:00 ч.                 Акатист Светим Козми и Дамјану 
 
Субота  26. Јануар    08:30 ч.                                Света Литургија  

 
Напомене 

 
Пацијенти уз одобрење лекара могу да учествују у Светој Литургији и причесте се у храму.  

Пацијенти везани за постељу биће причешћени по одељењима. 
 

За више информација можете се обратити главној сестри или болничком духовнику о. Радомиру 
           на 064 832 1067, који се може позвати са локала Болнице (6067).             

 
... Наставак са 3. стране 
 
Треба разликовати рационалну медицину од 
савременог развоја научне медицине, чији су 
методи од раног деветнаестог века кроз 
континуитет са њеном предходницом, надмашили 
достигнућа рационалне медицине – као радикално 
супериорни и квалитативно различит метод.  
 
И рационална и научна медицина се разликују од 
религиозне вере и уобичајених религиозних 
представа. Тако треба и да буде. Али то нам више 
указује да у православном хришћанству 
рационална и научна медицина нису доживљени 

као нешто што је у супротности са религијским 
уверењима и праксом. Тачније, оне дају једну 
целину. 
 
Историја нам указује на изванредну повезаност 
рационалне медицине и православне вере и праксе 
кроз векове. У позадини овог односа, имамо општи 
приступ ране Цркве према култури и науци, па и 
медицини. 

Стенли Семјуел Харакас 
Одломак из књиге „Здравље и медицина  

у Источно‐Православној традицији“ 

 

 
 

Главни о одговорни уредник: о. Радомир Алексић, болнички духовник.  
Сарадници: Др.Небојша Пакевић, Драган Станојевић дип. Теолог и ђакон Дарко Ђурђевић дип. Теолог 


