
06.01.2020. 
Вечерња служба са паљењем бадњака и молебан у Храму Светог Саве на Бадње 
вече 
 

На Бадњи дан односно Бадње вече, у храмовима Српске православне 
цркве у нашем граду свештеници Епархије жичке служе вечерње службе са 
паљењем бадњака. 
  Велики број верника у Храму Светог Саве присуствовао је и учествовао у 
вечерњем богослужењу заједно са Његовим преосвештенством епископом жичким 
Јустином и свештеницима Храма.  

Српска православна црква – Епархија жичка, с благословом Његовог 
преосвештенства епископа жичког г. Јустина, после вечерњег богослужења, 
организовала је молебан у Саборном храму Светог Саве у Краљеву, за молитвену 
подршку нашој страдалној Црној Гори - за очување светиња и подршку 
свештенству и верном народу у Црној Гори. 

Након тога приступило се традиционалном паљењу бадњака.  
Овом вечерњем сабрању – повечерњим молитвама, молебану и паљењу 

бадњака, присуствовао је и градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са 
својим замеником, помоћницима, члановима Градског већа и другим сарадницима. 

Како је, обраћајући се верном народу, рекао епископ жички, „молили смо се 
Господу Богу и Пресветој Богородици за нашу браћу у Црној Гори којој се чини 
велика неправда. Не узима им се хлеб као храна, узима им се светиња која њима 
обезбеђује живот вечни, храмови које су њихови преци градили за своје потомке, 
да имају место да се моле за мир читавог света“.  

Владика је истакао да се молимо да наша браћа сачувају веру своју, 
светиње своје, али се молимо и за оне који их гоне, који им чине велику неправду. 

„Да Господ и њих просветли, да им отвори и ум и срце да знају да је ова 
Црква Божја на своме телу преживала многа гоњења, од великих силних царева и 
великих моћника овога света, и ево 2000 година постоји, и постојаће. Ово је 
велико искушење наше пред Божић. Зна Бог зашто је допустио такво искушење, 
баш тамо... Дошло је време да покажемо Богу да смо чврсти и непоколебљиви у 
вери својој јер ми смо сведоци Христови. А сведоци Христови су страдали за 
Христа“, поручио је Његово преосвештенство епископ жички Јустин.  

Како је нагласио, борићемо се јединим оружјем које имамо – смиреном 
молитвом Пресветој Богородици, Господу Богу, апостолима, угодницима Божјим 
који посведочише Господа Бога.  

Пожелевши да Господ мира и љубави и свакога добра буде са свима нама, 
са породицама нашим, да кротко и мирно проведемо празнике и да се свагда у 
Господу Богу радујемо, епископ Јустин је истакао да од сутра улазимо у велику 
радост, коју је Господ Бог донео свету, а анђели су то овако прославили – Слава 
на висини Богу, на земљи мир, међу људима добра воља.  

 


