
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Данас, велики празник браћо и сестре, први хришћански 
празник Рођење Свете Богородице. Данас је њено рођење 
објавило радост целој васељени, каже се у тропару посвећеном 
у њену част. Зато што је Она та која се удостојила, како каже 
даље, да нам роди сунце правде, да се из Ње роди сунце правде 
Христос Бог наш, који је уништио клетву, проклетство, које су 
Адам и Ева навукли на род људски, уништио смрт и даровао 
нама живот вечни.  

Овај празник предходи и Божићу и Богојављењу и 
Благовестима и Васкрсу и свим осталим хришћанским 
празницима. Да није било данашњег празника, да није било 
рођења Пресвете Богородице браћо и сестре, не би имали ни 
један празник, не би било хришћанства ни Цркве Христове, не 
би било ни нас данас овде сабраних. А ми смо овде сабрали 
данас управо у радости духовној да прославимо овај дан 
радости. Јер све стихире, све песме црквене посвећене Светој 
Богородици пуне су радости и наде и весеља духовнога. Зато је 
Она и добила благовест о рађању Сина Божијега са речима 
радуј се благодатна. Радује се Она, радује се цео свет, радујемо 
се и ми данас, браћо и сестре. Радујемо се и што је данас 
рођендан овде једне нове светиње наше, једнога новога 
манастира који је зачет пре годину и нешто више дана а данас 
је овде његов рођендан. Данас је прва литургија одслужена на 
овоме светоме месту, ако Бог да, наставиће се и у будуће кроз 
многе, многе године и векове ако је Божија воља. Захваљујући 
мати Марији која се потрудила ових годину и више дана, 
захваљујући брату Петру Трифуновићу који је уступио овде 
своју очевину мати Марији да овде заснује једно ново гнездо 
монашко. Да се и овде слави име Божије, да и овај крај овде 
добије једну своју богомољу, да добије оно место где се име 



Божије слави, где се вера православна шири, где се вера наша 
чува од разних заблуда, јереси, одступања, где се држи предање 
светога Саве, светих Отаца и Васељенских Сабора. Зато је данас 
браћо и сестре, испуњено срце свакога од нас овде, а верујем да 
ће их бити много више у будуће. Данас је дакле, прва слава 
овога манастира Рођење Свете Богородице. 

Нека би дао Бог молитвама Свете Богородице да се овде 
изгради једна права обитељ, један прави манастир са црквом 
својом јер ево данас смо овде под овим провизорним кровом 
али је ово постало свето место јер се овде принела жртва 
бескрвна, жртва Господа Христа за наше спасење и за живот 
вечни. Многи су се данас овде и причестили – слава Богу. Нека 
би дао Бог да ово буде прва манастирска слава, као што јесте, и 
да се то настави и у будуће. 


