
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

 

Ево браћо и сестре, Господ нас је сабрао у овом Небеском храму 
своме, јер цео свет, цела васиона јесте у ствари храм Божији, који 
је сам Господ саздао да се у њему име Његово прославља. Овом 
свето месту овде, ова Катакомба наша посвећена је Светој 
Мученици Марини, још нема своју цркву, још нема своју капелу, 
али даће Бог биће и то. Данас је овде посијано оно мало семе 
горушичино о коме говори Господ да је то најситније семе, али 
кад порасте буде велико дрво, у коме птице небеске граде гнезда 
своја. Ја верујем у милост и помоћ Божију да ће и ово семе овде 
данас посијано, кроз освећење овога звона за најављивање 
молитве Господу, и ове прве славе сечење колача у част Свете 
Мученице Марине, да ће уродити својим добрим плодом, и да 
ћемо догодине ако Бог да имати овде и храм Божији у коме ћемо 
се молити Богу. Велика је ово милост и чудо Божије, браћо и 
сестре  да смо се овде данас сабрали. А сабрали смо се јер је тако 
била Божија воља, и захваљујући нашем брату и дугогодишњем 
пријатељу и познанику Драгану, који је ово своје имање и ову 
своју кућу поклонио за потребе нашега монаштва, прошле године 
беше то негде у пролеће када су две сестре које су мајка и ћерка 
дошле овде са благословом да оснују једну општежитељну 
заједницу, да оснују једну малу молитвену Катакомбу у којој се 
име Божије слави и прославља. Оне су изабрале да слава ове 
Катакомбе буде Света Мученица Марина, као велика угодница 
Божија, која је пострадала за Господа и пролила крв своју у својој 
петнаестој години. Није се хтела одрећи вере своје, знала је за 
Господа Христа, и принела себе на жртву Њему. Али и обичај је у 
овоме селу овде које се да ли случајно зове Маринац, које такође 
упућује на име Свете Марине, да се и ту прослављао и до сада у 
недељу пред Свету Марину, тај дан на свој начин како је народ то 
умео и знао. Од ове године славићемо га увек на празник Свете 
Марине, кроз молитву, богослужење и сличније славе ту код нас.  


