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   Po{tovani parohijani, 
 

U 15. Nedequ po Duhovima, 17. septembra. 2017. g. a pred veliki 

hri{}anski praznik Ro|ewa Presvete Bogorodice, blagoslovom 

Arhiepiskopa Pe}kog Mitropolita Beogradsko-karlova~kog i 

Patrijarha  srpskog  G. Irineja odr`ano je kratko molebstvije  uz prigodnu 

besedu i u na{em hramu (kao i u svim ostalim hramovima) za spas srpskog 

roda od “bele kuge”, razvrata i nemorala svake vrste, a koji je sve vi{e 

prisutan u dana{wem dru{tvu i ozbiqno naru{ava osnovne vrednosti 

jedne zdrave hri{}anske  porodice. Tako|e  se tra`i od nas da  usrdnije 

molimo za spas na{eg  preostalog ̀ ivqa na na{em Kosovu i Metohiji. 

Blagoslovom stare{ine  na{eg  hrama protojereja-stavrofora Rajka 

Q. Nedi}a prenosimo deo iz Wegove beside i molitve koje smo tada 

prinosili. 

Povodom odr`ane “Nedeqe ponosa” i  {etwe  wihovih  simpatizera  koji 

se zala`u za bra~no ili vanbra~no `ivqewe dvoje istopolnih li~nosti i 

wihovo pravo da se time ponose nagla{ava se da NA[A SVETA 

PRAVOSLAVNA CRKVA NE PRIZNAJE, niti dozvoqava  homoseksualne 

odnose. Ne postoji crkvena slu`ba  za blagosiqawe istopolnih brakova. . . 

Mnogi sveti oci po~ev od Apostola Pavla upozoravaju hri{}ane da se  

~uvaju neprirodnih polnih odnosa jer nas r|avo ̀ ivqewe odseca od Carstva 

Bo`ijeg.  

Mi kao hri{}ani ne treba da u~estvujemo u radwama koje propagiraju 

ili ozakowuju homoseksualnost ali ni da preziremo, odbacujemo. . . one koji 

su pali u ovaj greh. 

Crkva kao Bri`na Majka ne odbacuje one koji su iz neznawa ili 

mladala~ke zbuwenosti sopstvenom seksualno{}u upali u ovaj greh, ve} se 

moli za wih . Svi oni koji su pali u ovaj ili druge grehove  mogu da se bore  i 

da nadja~aju sopstveni pad verom u Hrista, u~ewem Crkve, molitvama, 

postom, pokajawem. . .  

U ovom vanrednom broju na{eg Parohijskog glasnika  prila`emo vam 

nekoliko prelepih molitava  sv. Nikolaja (Velimirovi}a) koje smo ~itali 

na pomenutom molebstviju  na korist svih  nas i onih koji greh po~ini{e. 

 

Теби који си благословио и крунисао прве краљеве српске у Жичи и који си на 

хришћанск о м темељу утврдио краљевину српску. Саво премудри, испроси 

опроштај и милост роду Твоме, те да се обожи, сложи и умножи. 

Теби који си се после многотрудног живота упокојио пре 710 година, моле 

се безбројне матере српске над свежим гробовима својих синова и кћери: Саво 

Свети, родитељу наш духовни, моли Христа милостивога, да деца наша, 

покошена пре времена као неузрело жито, буду тамо где си Ти, у Небесној 

великој Србији, у рају сладости, где се не зна за болест, муку и смрт, и да се 

преостатак Срба на земљи обожи, сложи и умножи. 

Теби који си био неустрашиви поборник правде Божије и добре воље мећу 

људима и народима и борац против сваке лажи и насиља, моле се данас 

српски војници и војеначалници: помози нам, Свети оче Саво, са свом 

Небесном Србијом, помози да истрајемо до краја на путу који води у живот 

вечни; коме си нас Ти као Христов ученик научио и помози да се сви Срби 

обоже, сложе и умноже. 

Теби, народољупче, на данашњи Твој дан пева Ти похвале сав српски народ, 

потиштен, понижен, остављен од људи, неопран од крви своје, јецајући у 

ранама по болницама и тамницама, на згариштима својих домова, по 

горама и збеговима, по кулачама и пештерама уздиже Ти молитве: не 

заборави нас Саво, путеводитељу наш но испроси милост у Свевишњег Бога, 

да упокоји и прослави милионе новомученика вере Твоје и поштења Твога, 

браће и деце наше, а нас преостале на земљи да обожи, сложи и умножи. 

Теби, Учитељу учитеља наших, Царе царева наших и Наставниче духовника 

наших, Племићу Христов, племенити Оче Саво, Украсе наш и лепото 

историје наше, ево и ми сабрани данас у овоме храму посвећеном Теби у овом 

великом светском граду нејаки и грешни, сиромашни у свему осим у гресима 

нашим, Теби ево уздижемо срца и молимо Ти се: као достојни и увенчани 

Светац наш моли са пречистом Богородицом и свим Светим Христа Бога за 

нас да се обожимо, сложимо и умножимо. Амин!  
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