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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.
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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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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
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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.

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!

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!

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.

Лекари, свештеници и рационална медицина

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).

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.

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.

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.

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.

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

Акатист Светим Козми и Дамјану

Света Литургија
Обрезање Господње и Свети Василије Велики

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).
као нешто што је у супротности са религијским
уверењима и праксом. Тачније, оне дају једну
целину.

... 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.

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“

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

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