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Бадњи дан у Краљеву
На Бадње вече, уочи Божића, празника рођења Христовог, заменица
градоначелника града Краљева Марица Мијајловић је присуствовала Великом
повечерју са литијом у Храму спаљивања моштију Светог Саве у Краљеву, које је
служио Његово преосвештенство епископ жички г. Јустин, са свештенством.
Вечерњој служби је присуствовао и начелник Рашког управног округа Небојша
Симовић.
Заменица градоначелника Марица Мијајловић је, у име града, суграђанима
честитала Бадње вече, пожелевши им да у слози, здрављу, срећи, радости и
љубави дочекају најрадоснији хришћански празник.
„На Божић се сетите првенствено себе, својих најмилијих, ближњих, не
заборавите да будете саосећајни према својим суграђанима, комшијама и
пријатељима, опростите све што треба да опростите и, срећни и задовољни,
прославите наш највећи празник Божић“, поручила је заменица градоначелника.
Старешина Храма Радоја Сандо је указао на то да је звезда водиља, која је
водила мудраце да се поклоне тек рођеном Спаситељу, сину Божјем, који је
дошао на свет да спасе род људски, водила и све живе светитеље који данас
прослављају рођење Христово.
„Она и нама треба да буде пут којим треба да идемо, прослављајући
рођење Сина Божјега. Радост у срцима вашим и мир у Духу Светоме су речи
којима нас је преосвећени владика жички г. Јустин поучио и упутио да славимао
данашњи празник“, рекао је отац Сандо честитајући празник и пожелевши мир,
радост и срећу домовима својих суграђана.
Честитавши верном народу окупљеном у молитви Бадње вече и Божић,
Његово преосвештенство епископ жички Јустин је сликовито описао време које
смо прошли идући ка слављу.
„Господ се рађа сваке године. Рађа се у времену, у историји, али се рађа и у
душама нашим...“, поручио је владика.
„Читав живот овај наш је пут у вечност и ми смо призвани из небића у биће
и Господ Бог данас испуњава жељу своју да постанемо ми домаћини његови, да
будеми сутелесници, да се обучемо у новога човека и да свучемо старог, да
постанемо нови људи. Зато данас анђели певају песму 'слава Богу на висини, на
земљи мир, међу људима добра воља'... Ту добру вољу ми проповедамо овоме
свету... Славимо рођење Богомладенца Христа и тиме ми побеђујемо и смрт и
надилазимо овосветовно, овосветско, јер ми смо грађани небески, ми живимо
овде на земљи, трудимо се, али наше предодређење је у Царству небеском. То
Царство небеско, ту радост, призивам на све вас, да се Рођени Богомладенац
усели у срца ваша, да вам донесе радост и мир у Духу Светом, и да овде,
поживевши привремено дане наше, определимо се за вечно, а тамо у вечности
чекају нас наши свети преци и тамо је вечна радост“, поручио је епископ жички г.
Јустин пожелевши суграђанима да „Господ Бог Богомладенац буде са свима вама
у све векове и сву вечност. Сретно вам Бадње вече“.
У пратњи свештенства и верног народа, епископ је у порти храма обавио
традиционални обичај паљења бадњака.

Пре вечерње службе у Храму спаљивања моштију Светог Саве, заменица
градоначелника града Краљева Марица Мијајловић је присуствовала паљењу
бадњака у манастиру Жичи, уз бројне вернике који су дошли да се помоле у овој
српској светињи уочи најрадоснијег хришћанског празника Божића.

