
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Велики празник, велика радост, празник Мале Госпојине или Рођења 
Пресвете Богородице. Тај празник је извор свих празника и свих 
радости у Цркви Православној хришћанској, јер да није било рођења 
Пресвете Богородице не би било ни осталих хришћанских празника. 
Зато се и каже, у данашњем светом тропару, да овај празник донесе 
радост целој васељени. Рођење свете Богородице је донело и објавило 
радост целоме свету, целој васељени. Зашто? Објашњава тај тропар, 
та песма црквена: јер се из ње роди Сунце Правде, Христос Бог наш. 
Зато се радујемо, браћо и сестре, што је света Богородица удостојила 
се својим животом да послужи као оруђе у рукама Божијим ради 
спасења рода људскога. 

Она је послужила да буде мајка Сина Божијега, Господа Христа, да 
нам роди Спаситеља света, спаситеља од греха, смрти и ђавола. Зато 
је она и њено рођење данас овако свечано и радосно се дочекује и 
прославља. А њен Син Господ Исус Христос, када се роди беше као 
сунце правде које засја из ње. Из њене девичанске утробе засја сунце 
правде и уништи клетву, укиде клетву и даде благослов роду 
људскоме. Победи смрт и дарова му Живот Вечни. То су те Божанске 
радости које нам овај празник доноси и чега је он весник. Зато је 
света Богородица толико поштована у роду људскоме, у роду 
хришћанскоме, толико опевана, толико прослављана и прослављена 
у целоме роду људскоме.  

Нема дана, нема човека који се у току дана не сети свете Богородице 
и не помоли се њој са кратком молитвом али веома јаком и моћном: 
„Пресвета Богородице, спаси нас“, или: „Пресвета Богородице, 
помози ми.“ Било која молитва да се упути светој Богородици, она 
наилази на одјек у њеној мајчинској души јер она која је постала 
мајка целога рода хришћанскога, она саосећа са свима нама, разуме 
наш бол, нашу несрећу, нашу невољу и спремна је да увек буде на 
помоћи, да нашим молитвама придружи и своје молитве Сину 
своме, Господу Христу, да нам Он опрости грехе које смо починили, 
да нам дарује снаге да истрајемо на путу Божијем, на путу врлине, 
на путу спасења. Јер као што је Господ рекао да не жели смрти 



грешника него да се обрати и жив буде, тако и света Богомајка, она 
жели спасење целоме роду људскоме. Она жели да сви приђу, да 
поверују у Сина њенога Господа Христа, да живе по Његовим 
заповестима као што је она живела. Она је не само рођењем својим 
предодређена за ту велику мисију него је и својим животом заиста 
се показала достојна те узвишене мисије, да буде мајка Божија. Она 
је сачувала себе и своју душу од сваке прљавштине греховне, ње се 
није ништа прљаво дотакло. И зато је она славнија од херувима и 
серафима постала. Прослављена од Бога, прослављена од људи, од 
рода људскога и од нашега народа српскога, браћо и сестре.  

Постоје многобројне чудотворне иконе свете Богородице у целоме 
свету преко којих света Богомајка помаже вернима који јој се моле. 
Постоје многобројни храмови који су подигнути њој у славу и у част. 
Највећи храм, највећа светиња српскога рода манастир Хилендар, 
посвећен је светој Богородици, њеном Ваведењу у храм, а у нашој 
држави највећа светиња и мајка свих цркава Студеница, манастир 
посвећен управо Рођењу свете Богородице. И многе, многе друге 
светиње у нашем роду подигнуте су њој у част. Многобројне 
чудотворне иконе су исписане и насликане у њену славу, у њено 
име. И света Богородица је спремна да и нама буде на помоћи као 
што је бивала свима онима који су се за две хиљаде година њој 
обраћали молитвом за помоћ, јер она је родила Сина Божијега који 
је ради нас људи и ради нашега спасења пострадао на крсту и 
васкрсао из мртвих да нам дарује Живот Вечни. Све се то десило 
учешћем и мајке Божије свете Богородице.  

И данас, браћо и сестре, ми смо прославили овај дивни празник у 
радости духовној, зато што знамо шта значи мајка Божија за сваку 
хришћанску, православну душу и за наш народ. И овоме дивноме 
празнику ми смо посветили и нашу најновију катакомбу у селу 
Прањанима, тамо где се једно сестринство формира сада, ако Бог да, 
и које је данас прославило овде своју крсну славу. То је сестра Ирена 
и брат Петар који је тамо пружио гостопримство, они су данас 
домаћини ове велике наше славе овде. Уз помоћ Мајке Божије, ја 
верујем да ће, као и остале наше светиње и остале наше катакомбе, и 



та катакомба наша, иако најмлађа, да ће се она примити, развити и 
донети плодове за Царство Небеско.  

Ове године је ову славу спремила сестра Ирена са добрим људима 
који су помагали, а догодине за домаћина овог празника, ове славе 
јавио се брат Петар Трифуновић из Прањана, управо тај који је 
уступио своју кућу и имовину за нашу малу катакомбу.  

Нека би дао Бог молитвама свете Богородице, која је заступница 
рода нашега и нас овде сабраних, и свих светих да нам овај празник 
буде заиста на радост и спасење, да и ми када пођемо одавде 
удостојимо се да у Царству Христовоме славимо Господа Христа и 
Његову свету Богородицу, Богомајку сада и увек и у векове векова. 

Срећан и Богом благословен овај празник, браћо и сестре! 

Амин! 


