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 ,,Најрадоснији празник међу свим празницима је Божић. Тог дана оваплотио се Исус Христос и постао човек. Празнује се 
три дана. Први дан Божића слави се 7. јануара. На Божић ујутро, пре свитања, звоне сва звона на православним храмовима 
и објављује се долазак Божића и Божићног славља.  Рођење Богомладенца је најавила звезда, којом су се руководили 
мудраци била је, у ствари, једна посебна појава (појавивши се, по светом Димитрију Ростовском, још на Благовести). Свети 
Теофилакт Охридски вели: „Када иђаху мудраци, иђаше и звезда, када они одмараше, она стајаше.“ Ниједно небеско тело 
се не креће из правца север-југ (правац Јерусалим-Витлејем) већ само исток-запад, стога Витлејемску звезду и не треба 
објашњавати природним путем, астрономијом. Долазак мудраца од истока само је доказ да су Месију очекивали сви 
народи, а не само Јевреји, и да је Месија дошао да спасе све људе о чему говори псалмопојац Давид, пророци Исаија и 
Михеј, као и апостол Павле у посланици Римљанима. Символика рођења Богомладенца Христа на попис становништва 
сазваног на захтев цара, јесте да ће и Христос, Цар славе, пописати у Књигу Живота, Књигу Јагњетову, све верне поданике 
своје. У порти Саборне цркве Христовог Рођења налази се пећина-параклис где се чувају мошти 14.000 витлејемских 
младенаца које крвожедни цар Ирод поби не би ли међу њима убио и Богомладенца Христа. У Старом завету за Бога гину 
праведници, а у Новом завету, видимо, прво деца, али и они који су чисти срцем као деца, каже Свети владика Николај 
Српски.”  ИЗВОР: сајт Српске православне цркве 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Рождество Христово, фреска из манастира Студеница 

   

 

Функционери и истакнути чланови Српске радикалне странке, у овом броју Божићног билтена 

присећају се својих прослава Божића, у свим крајевима српских земаља. Упознајмо се са својим 

обичајима! 

 

 



 Вјерица Радета, присетила се Божићних прослава у родном Ливну. 

 www.twitter.com/VjericaR 
   БОЖИЋ У ЛИВАЊСКОМ КРАЈУ 

Срби православци су били мањина у Ливну. Поготово после Другог светског рата. Данас 

тамо Срба готово и да нема. 

Управо зато што их је било мало никада нису престајали да иду у цркву, да славе крсну 

славу, Божић, Васкрс. Ни у Брозово време. То је ваљда био начин да опстану на својој дедовини. И 

успевали су. Све до 1992. године. 

Вере се никада нису одрицали, али, у једном периоду, обичаја јесу. После покоља мушких глава 1941. године, 

удовице са малолетном децом празнике су обележавале паљењем свећа и молитвом. Када су им синови стасали и 

поженили почели су да се враћају обичаји. 

Припреме за Божић почињале су два дана раније, на Туциндан. Тога дана су домаћини клали јагње за веселицу. 

Пекли су на Бадњи дан, а домаћице су ужурбано сређивале кућу и припремале вечеру. Обредни део Бадњег дана почињао 

је око пет сати поподне. Пре тога се у собу и ходник уносила слама. Домаћин је уносио бадњак и „налагао“ га на ватру у 

шпорету. Уносећи бадњак поздрављао је укућане са „Добро вече, добро вам дошло Бадње вече“. Сви укућани су га 

дочекивали стојећи и понављали „И с тобом заједно“. И тако три пута. Најстарија жена у кући држала је у рукама сито 

напуњено орасима, сувим шљивама, смоквама и бомбонама и посипала деци по слами. После налагања бадњака и 

посипања сувог воћа и бомбона прилазило се већ постављеном столу. Домаћин је палио свећу која је обавезно била у житу 

и сви укућани су молили Оче наш. На трпези је обавезно био бакалар и чорбаст пасуљ. Пило се домаће црно вино које се 

претходних дана довозило из Далмације. Бадње вече је протицало у весељу и добром расположењу. 

 

Прва Божићна литургија служена је у 

пет сати ујутру. На литургију су ишле жене. 

Ујутру кад дођу из цркве чекају их будни остали 

укућани. Поздрављале су са „Мир Божији, 

Христос се роди“, а укућани су одговарали 

„Ваистину се роди“. Уз исти поздрав сви су се 

узајамно љубили по три пута и то се зове 

мирбожење. Сваког ко улази у кућу посипали би 

житом. За Божић су се палиле три свеће, које су 

такође биле у житу. Божићни доручак био је 

свечан. Ломила се чесница. На трпези је 

обавезно био ливањски сир, шунка, домаће 

кобасице, сува печеница и печење од веселице. 

После доручка мушкарци из уже породице, 

углавном браћа, рођена или од стричева, обилазили су једни дрге. Сви су се окупљали код најстаријег и одатле одлазили 

код осталих. 

За ручак се обавезно кувао кисели купус са сувим месом, свињаскким и овчијим, правила се домаћа пита од сира, 

локуми и урмашице. 

Модерно доба донело је и нови јеловник и за Бадњи дан и за Божић, али ова традиционална јела била су обавезна. 

За други дан Божића, Божији дан, окупљала се омладина. На отвореном. Цео дан се чула песма и весеље. И тако до 

1992. године.  

Божићним поздравом поздрављало се све до малог Божића. Тако се звала српска нова година, једина коју су 

ливањски Срби славили. Она друга била је католички мали Божић, а за Србе обичан радни дан. 

На жалост ливањски Срби се већ 22 године мирбоже СМС порукама и преко скајпа, разбацани на све делове 

планете, али свој традиционални поздрав нису заборавили. 

 МИР БОЖИЈИ , ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

 
                (на фотографији - ливањски дивљи коњи)                 

www.twitter.com/VjericaR


            Наташа Јовановић упознаје нас са обичајима у својој родној Шумадији 

              http://www.srbijuvolimo.rs 

 
                Бадњи дан је последњи дан Божићног поста, којим се верници припремају за прославу 

најрадоснијег празника Рођења Исуса Христа, празник целе породице, која је тада на окупу. 

                У православне домове се на тај дан уноси бадњак, по коме је празник и добио име, а коме 

је православна црква дала посебан смисао. Име бадњак повезано је са речју "бдети", будући да се 

на тај дан бдело чекајући рођење Спаситеља. 

                Према обичају, бадњак се пали уочи празника и гори до Божића, када се објављује радост 

Христовог рођења. 

Бадњак је по правилу младо церово или храстово дрво и представља симбол дрвета које су, како 

каже предање, пастири донели Јосифу и Марији да заложе ватру и загреју пећину у којој је рођен 

Исус. 

                Догоревање бадњака симбол је растанка са старим веровањима и прихватање нове 

светлости која долази са вером у новорођеног Христа. 

                Сви обичаји имају смисао хришћанског заједништва, па се сматра да се људи окупљени око бадњака загревају 

љубављу и слогом, а његову светлост уносе у мрак незнања и празноверја. Пре изласка сунца, на Бадњи дан, домаћин са 

синовима или унуцима одлази у шуму да сече бадњак. Бира се обично млад и прав церић, ако нема церића, може и храст. 

Стабло церића треба да буде толико, да га домаћин на рамену може донети кући. Када одабере одговарајуће дрво, 

домаћин се окрене истоку, три пута се прекрсти, помене Бога, своју славу и сутрашњи празник, узима секиру у руке и сече 

бадњак. Бадњак се сече и засеца секиром укосо, и то са источне стране. По народном веровању, бадњак се мора посећи са 

три снажна ударца. Што секира од три пута не пресече, довршава се ломљењем или увртањем (сукањем). Води се рачуна 

да дрво приликом пада падне директно на земљу. Кад се бадњак донесе кући, усправи се уз кућу, поред улазних врата, где 

стоји до увече.  

                 Бадње вече је породични празник у целом православљу, па 

тако и у Шумадији, када се укућани окупљају око посне трпезе. Бадње 

вече, практично спаја Бадњи дан и Божић. Зато се у нашем народу каже 

за неке особе, које су пријатељски блиске и везане да су као „Божић и 

Бадњи дан". 

 Увече, када падне мрак, домаћин са синовима уноси у кућу печеницу, 

бадњак и сламу. Печеница се носи на ражњу, обично двојица носе 

између себе, и један од њих прво ступа десном ногом преко прага и 

поздравља домаћицу и женску чељад речима: 

               „Добро вече! Честит Божић, Бадње вече!" 

               Домаћица и женска чељад посипају печеницу и домаћина са зоби и пшеницом, одговарајући: „Добро вече! Честити 

ви и ваша печеница!" Печеница се уноси у собу где це обавља вечера на Бадњидан и Божићни ручак, и прислања на источни 

зид, тамо где су иконе и кандило. 

               Пошто се бадњак претходно исече са дебљег краја на три дела, величине да може да стане у шпорет или какву пећ, 

уноси се у кућу. Исто се говори и ради као кад се уноси печеница. Бадњак се ставља на огњиште, али пошто огњишта нема 

више, ставља се поред шпорета или пећи, и одмах се једно дрво ложи. Тамо где нема пећи или шпорета, бадњак се ставља 

код печенице.  

               После бадњака у кућу се уноси слама. Приликом уношења сламе домаћин и домаћица говоре и поступају као кад 

се уносио бадњак и печеница. Слама се посипа по целој кући. Домаћица у сламу под столом, где се вечера, ставља разне 

слаткише, ситне поклоне и играчкице, које деца траже и пијучу као пилићи. Слама символизује ону сламу у пећини на којој 

се Христос родио. 

            Наташа Јовановић  

 

                (на фотографији - Крагујевац под снегом)                 

http://www.srbijuvolimo.rs/


 

 Миљан Дамјановић - сећање на Божићне празнике у Призрену, на тренутно окупираном Косову и Метохији 

      www.twitter.com/RadikalMiljan 

     Идентитет српског народа на Косову и Метохији ,који је вековима уназад живео у разним недаћама и 

врло ретко живео у слободи, опстао је управо очувањем православља и везивањем за Цркву и народне 

обичаје. У вечерњим сатима са очевима, браћом одлазили смо групно у шуму по бадњаке. Увек смо кући 

доносили три бадњака а старији су испред куће дочекивани уз врућу ракију а ми деца смо бивали 

почашћени домаћим соком или чајем. Обичаји су се одржали и као деца смо се увек радовали поклонима 

који су нам били намењени од баки, тетака у виду плетених ствари (чарапа, џемпера...).  

                   Након јутарњег одласка у цркву сви би се упутили кући где је увек било окупљане ширег дела породице. Ми млађи 

смо једва чекали ломљење погаче у нади да ће баш неко од нас извући метални новчић, који је био сакривен, јер је опстало 

веровање да ће власник новчића имати лакшу, берићетнију и успешнију годину. Прво смо ми деца, увек, имали ту част да 

први одломимо део погаче па тек затим старији.  

                   Свако ко дође у кућу откидао би гранчицу којом је џарао ватру честитајући празник речима: „Колико варница, 

толико парица...“. За вечеру се спремала посна али богата трпеза, како би таква била читаве године, а красили су је пита са 

купусом и јабукама, риба, пребранац, печена тиква. Софра је била пуна и орасима, кестењем и осталим коштуњавим воћем. 

Уз песму и молитву вечера је могла да почне! 

    

 

 

 

 
                       (на фотографији - разрушен манастир Св. Архангела код Призрена)                 

  

 

 

 

Звонко Михајловић, из Штрпца нам поручује: 

https://www.facebook.com/zvonkoo.mihajlovic 

 

 Окупација која траје пуних 16 година неће омести Косовско Метохијске Србе да и ове 

године обележе најрадоснији хришћански празник Божић у духу своје православне вере. 

Организоване групе пре свега младих људи кренуће у најближе шумарке да исеку божићно 

дрво-Бадњак које ће у њихове домове донети срећу, здравље и напредак. На Бадње вече 

долази до окупљања омладине у свим црквеним портама где се пали Бадњак а након тог чина 

сви одлазе својим кућама са освештеним бадњацима и приступају вршењу обичаја која се 

преноси са колена на колено од старина. Сва три дана, колико траје овај празник, Косовско 

Метохијски Срби ће провести у међусобном дружењу, зближавању, помирењу, братској љубави. 

А жеља ће и ове године као свих претходних 16 година остати иста - што пре дочекати слободу! 

              Драга браћо и сестре, желим да вам честитам најрадоснији хришћански празник Божић. 

Нек Рождество Христово роди у вама нову наду, жељу, одлучност и спремност да упркос свим изазовима останемо и 

опстанемо на вековној Срспкој територији Косову и Метохији. Нек Рождество Христово у ваше домове унесе више радости, 

среће, љубави, напретка како бисмо сви заједно лакше пребродили ова тешка времена. Нека година која је пред нама буде 

година братске слоге, уједињена и заједничких циљева свих Срба ма где они живели. Једино сложни и јединствени имамо 

шансе да опстанемо и остваримо сан који сада већ дуго сањамо а то је слобода златна. Будимо срећни, задовољни, поносни, 

часни и честити, будимо Срби! Мир Божји, Христос се роди! 

   

www.twitter.com/RadikalMiljan
https://www.facebook.com/zvonkoo.mihajlovic


                

 

          Млади активиста из Београда, Виктор Михајловић - даје поглед младог студента и рокера на овај празник у 

ужурбаној метрополи:  

 

                  Када се спомене реч Божић, то готово никад не прође без једног осећаја 
топлине. Управо та топлина, праћена осећајем мира и среће јесте оно што неретко 
уме да зафали просечном становнику ове метрополе, ове бетонске џунгле по чијем 
ритму сви ми непрекидно "играмо". Иако доста брз, тај ритам мене лично ни у којој 
мери не спречава да овај дан проведем у кругу породице, у тону архаичних обичаја, 
као и касније у неком градском пабу са својим друштвом. 
                   Наш чувени нобеловац Андрић је имао обичај да каже да је човеку тако 
мало потребно да буде срећан, и морам признати да није могао бити више у праву.  
Сама та привилегија да као положајник ујутру покуцаш домаћину куће на врата и 
да му потом уз свечане речи уносиш срећу и просперитет у дом, док за то време 
пуцкета бадњак заложен на кућној ватри... Сама помисао на то ме мислима врати у 

времена када сам као мали једва ишчекивао тај дан, а о дељењу погаче са новчићем да не говорим! 
                   У другу руку, једина ствар која се од тад променила јесте да данас, 
након целе празничне процедуре, имам обичај да устанем са стола и 
одржим један кратак говор пред присутном фамилијом у коме бих сумирао 
битне догађаје из предходне године, као и пожелео свима успех и срећу у 
наредној. 
Просто сам убеђен да човек не може имати бољу подлогу за вечерњи 
излазак - пун стомак, и што је најбитније - пуно срце! 
                   И за сам крај, било да га славе у Београду или и неком селу на југу 
Србије, у кругу најближих или и у градском обиласку, једно остаје сигурно - 
Божић је увек био и увек ће бити повод да се људи окупе око неких здравих 
и лепих вредности, опусте се и прославе рођење Исуса Христа уз поздрав 
"Мир Божији, Христос се роди" 
 

                                                                                                                                                          (на фотографији - храм Св. Саве на Врачару) 
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