
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Нека је благословен овај дан браћо и сестре, и ово свето место у 
коме смо се сабрали данас на велики празник Свете 
Богородице, на њен покров, да се заједно Богу помолимо. 
Сабрали смо се овде као први хришћани који су се сабирали у 
пећинама, у катакомбама, тако и ми данас овде под овим 
шатором сабрали смо се, али у једној мисли, и једној вери, у 
вери у Господа нашега Исуса Христа и у мисли да чувамо своју 
праву веру светосавску. Ово је једна од најмлађих наших 
катакомби које су отваране широм Србије, али не зато и мање 
благодатна него и овде се сила Божија осећа свакога дана и 
сваког богослужења. Ово је једно од нових огњишта браћо и 
сестре, вере православне на коме се грејемо и које нам светли. 
Као наши стари преци што су имали у свакој кући огњиште које 
је било домаћа светиња јер су се око огњишта окупљали 
домаћини са својом породицом. Оно их је грејало, оно их је и 
хранило јер су спремали све што им је требало, и огњиште је 
било једна велика светиња тако да се и данас говори да Срби 
који су протерани са својих огњишта да желе да се тамо врате. 
Тако и ми овде смо сада на овом новом огњишту, браћо и 
сестре, овде у дивној, плодној и равној Мачви у селу 
Бадовинцима где је Божија воља била да се отвори ова 
најновија богомоља. 

Данас је празник свете Недеље, празник Васкрсења Христовога 
али и празник Свете Богородице, празник њенога покрова који 
је веома поштован у православном свету. Света Богородица која 
се удостојила од Господа те благодати, те милости Божије да она 
буде та изабрана од Господа, да се кроз њу оваплоти и дође на 
свет Син Божији Господ Исус Христос ради нас људи и ради 
нашег спасења. Она је тиме постала у ствари заступница и 
заштитница целог рода људскога. Она се заступа и заузима 



пред сином својим за све оне који се њему обраћају и који се 
њему моле, који њу призивају у помоћ. Никада Света 
Богородица није далеко од оних којима је потребна њена света 
помоћ и њене свете молитве. Тако у време опасности једне у 
Цариграду у цркви Влахернској када је народ био сабран на 
молитву јавила се Света Богородица у ваздуху изнад народа са 
раширеним својим омофором и тиме је показала да она штити 
тај град и тај народ од искушења и страдања која га очекују. И 
ми данас смо браћо и сестре у сличној прилици и ми зато 
осећамо под овим шатором присуство Мајке Божије са њеним 
омофором којим нас она крили и штити и чува од нових 
страдања и нових искушења. Оно што ми треба да чинимо са 
своје стране то је да будемо одани вери својој православној 
непоколебиво и до краја. Истрајно да идемо стопама светога 
Саве којима је он ишао и осталих наших славних светих 
предака све до владике Николаја Жичког и Јустина Ћелијског. 
Јер то је пут браћо и сестре, то је пут који води у живот вечни, то 
је пут који води у Царство небеско. Нема другога пута, све су 
друго странпутице и лутања сем овога јединога правога пута. 

Нека би Господ молитвама Свете Богородице помогао свима 
нама и молитвама светог краља Милутина коме је ова 
богомоља посвећена, такође једном дивном нашем претку и 
светитељу, да нам Господ дарује снаге да останемо и истрајемо 
у вери својој православној, да будемо достојни имена светога 
Саве, имена хришћанскога и да тако живећи учимо и своју децу 
и своју омладину, да на њима остане предање Цркве, да се 
славска свећа и наше кандило у богомољама никада не угаси. 
Ако будемо тако чинили браћо и сестре и слушали заповест 
Божију која каже у данашњем светом Јеванђељу: оно што 
желите да вама чине други то и ви чините њима, и оно што не 
желите да вама други чини немојте ни ви другима чинити. Ето 



у тим кратким речима браћо и сестре садржано је сво Јеванђеље 
Христово, сва наука Христова. Ако би се људи држали само ове 
једне заповести на земљи би завладао мир и рајско блаженство. 
Јер нико од људи не воли да буде клеветан, да буде ружен, да 
буде гоњен, да буде убијан, да буде поткрадан, да буде варан од 
некога, дакле и ми то да не чинимо. Него шта воле људи? То 
знамо сами из свога искуства – да је поштован, да је вољен од 
другога, да му други чини добро, тако и ми да чинимо другима 
и тако ћемо испунити закон Христов. Јер само тим путем ако 
идемо онда можемо имати наду да ћемо остати достојни 
потомци светога Саве и да ћемо када пођемо одавде и ми проћи 
тамо где се сви наши славни преци налазе, у Царство Христа 
Бога нашега да тамо и ми са свима светима славимо Оца и 
Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. 

Амин. Бог вас благословио. 


