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Наша је дужност да проповедамо свима науку Христову, не
натурајући је. Најпре у својој најближој средини, својој

породици, па онда редом, даље, никада не натурајући науку
Божју. Ми сведочимо у овом свету Сина Божијега и науку
Ње гову и речима и својим животом. „Да виде ваша добра

дјела, и прославе Оца вашега који је на небесима“. 
(Мт. 5, 16)

Чувати се многоговорљивости. Поготву од наметања вере
људима речима својим, као што раде они сектанти.

Животом својим сведочити да је жив Господ Бог наш и да
је наука Његова могућа да се њоме живи и да се она у

живот уводи. Јер људима, па и нама овакви какви смо, ми
смо већ навикли на грех и наука Божја, заповести Божје

изгледају тешке. А оне су у ствари несравњиво лакше него
грех. Али када се навикне на оно што је грех, онда је
заповест Божја тешка, а грех је лак, јер је човек стекао

грешну навику. 
Човек је слободно биће. Може да живи и без греха, може и
да не греши. Уз помоћ благодати Божје може. Шта ће он
учинити, на коју ће страну окренути, да ли да иде од Оца
Не беског у супротном правцу или да иде Оцу Небеском,
Дому Његовом и Царству Небеском, то ће он одлучити.
Ми, дакле, да својом вером, животом по вери, сведочимо

Сина Божијег и Његову науку у овоме свету.



Трудимо се да реч Божија, истина Божија, увек има ме ста у
нама, па ћемо и ми имати места у Царству Небеском, у

блаженству тога Царства.
„Ко има уши да чује, нека чује“, што каже Господ наш

Исус Христос.
Патријарх српски Павле

(делови беседа из књиге „Живот по Јеванђељу“, Београд, 1998.)
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ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИ
Црква је одређене дане у години посветила најзначајним

догађајима из живота Господа нашег Исуса Христа, Његове
Пресвете Мајке Марије и Светитељима који су својим живо -
том на земљи угодили Богу и који су сада наши заступници
и молитвеници пред Њим.

Црквени празници деле се на Господње, Богородичине
и Светитељске. Неким Светитељима посвећено је више дана
у години.

Празници могу бити непокретни и покретни. Непокрет -
ни се славе увек истог дана, а покретни зависе од датума
Вас крса (Пасхе).

Српска Православна Црква време рачуна по старом
календару. У овој књизи датуми ће бити и по старом, јули -
јан ском, који касни тринаест дана, и по новом, григоријан -
ском, који је у употреби у свакодневном животу.
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ГОСПОДЊИ ПРАЗНИЦИ
Непокретни Господњи празници су:
– Рођење Господа Исуса Христа – Божић
– Нова година – Обрезање Господа Исуса Христа
– Богојављење – Крштење Господње
– Сретење 
– Преображење
– Крстовдан

Покретни Господњи празници су:
– Лазарева субота – Врбица
– Цвети
– Велики четвртак
– Велики петак
– Васкрсење Господње (Пасха)
– Вазнесење – Спасовдан
– Света Тројица – Духови
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