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Christmas and Martyrdom

T

By Fr. Steven Kostoff

he Gospel reading for the Great Feast of the Nativity of Our Lord is Matthew 2:1-12. This passage
proclaims the Good News that the Savior was born
in Bethlehem according to the biblical prophecies. The
star guides the Magi and they, in turn, bring their gifts of
gold, frankincense and myrrh to the newborn Child in
acknowledgment that He is unique and a true King, testified to by cosmic signs that even the Gentile Magi can
properly interpret. Joyous as this is, there is already a hint
of the ultimate destiny of Christ
in that myrrh is used in the
burial customs of the Jews.
On the Second Day of the
Nativity, we complete the reading of the second chapter of
Saint
Matthew’s
Gospel—2:13-23, which immediately introduces us to the tragic
reality of the massacre of the
innocent boys in and around
Bethlehem who were two years
old or younger. The previous
joy of the Savior’s Nativity is replaced by the wailing and lamentation of the mothers of
these innocent children, in fulfillment of the prophecy of Jeremiah:
“A voice was heard in
Ramah, wailing and
loud lamentation, Rachel weeping for her
children; she refused to
be consoled, because
they are no more” [Jeremiah 2:18].

The shadow of the Cross lay across the infancy narratives in this Gospel, for in the immediate post-Nativity
period, these male children become the first of many
martyrs who must die because Christ has entered the
world, as many of the powerful of this world—following
the dark example of King Herod—will not receive Him;
they will actually despise Him and turn against His followers. Thus, the suffering of innocent children is somehow taken up by God as an offering in a sinful world that
fluctuates between light and
darkness. We now understand that the cave of the Nativity anticipated the tomb of
Christ’s burial, and that the
swaddling clothes anticipated
the grave clothes with which
Christ would eventually be
bound following His death on
the Cross.
On the Third Day of the
Nativity, we commemorate
the Protomartyr Stephen, the
first to die for his faith in
Christ in the post-Resurrection community of the newborn Church. Martyrdom has
always been a distinct and
powerful witness to Christ
“from the beginning.” The
kontakion for the Feast of
Saint Stephen captures the
movement between the joy of
Christ’s birth and the sobering reality of what Christ’s
coming meant for some:

Yesterday the Master assumed our flesh
and became our guest;
Today His servant is stoned to death and
departs in the flesh:
The glorious first martyr Stephen!
There is no greater witness to Christ than that of the
martyrs—flesh and blood men, women and children
who gave their lives for the Lord in the sure hope and
assurance that eternal life awaited them in the Kingdom of God. If we exchange a “Merry Christmas” with

others, we always need to be mindful of the commitment we are making to the newborn Christ. As we temporarily indulge in the days of the Feast, we realize that
the Christian life is ultimately a commitment to discipline and restraint, even the “crucifixion” of the flesh
with all of its desires, in order to “witness” to Christ as
disciples who believe that His advent in the flesh, culminating in His death and resurrection, has prepared a
place for us in His eternal Kingdom where there is “life
everlasting.”

Епископ Атанасије (Јевтић)

РОЂЕЊЕ ГОСПОДА НАШЕГА

Р

ИСУСА ХРИСТА

ођење Христа Спаситеља,
Бога Који је постао Човек,
од Пресвете Ђеве Марије
Богородице, највеће је чудо Неба и Земље, историје и вечности, овога и онога века и света.
Јер на Божић, у пећини
Витлејема, тога „Дома Хлеба“
Божијег за нас људе, Предвечни
Син
Божији
постао
је
историјски Син Човечији, да
нас људе учини синовима
Божијим. Творац је постао
створење да нас као створења
Бо-жија учини бесмртном и
обоженом децом Божијом. Са
Неба, из Царства Божијег, сишао је на земљу у наше
историјско биће и живљење
Вечни и Непролазни, Бесконачни и Неизменљиви Бог, да нас,
пролазне и ограничене и променљиве и смртне, учини вечним и непролазним, бесмртним у јединоме
Бесмртноме Богу – у Богочовеку Христу Спаситељу.
Зашто је Бог постао Човек? Зашто се Христос оваплотио, и узео на Себе истинску људску природу, и
постао прави и потпуни човек као и ми људи? Какав
је крајњи циљ тог Божанског Домостроја, „Божанске
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Икономије“ спасења, како кажу
Свети Оци наше Свете Православне и Апостолске, Саборно
– Католичанске Цркве?
Ево одговора на то питање
Светог и Богоносног оца нашег Григорија Паламе, Архиепископа Солун ског (Беседа 16.
на Божић, из 14. века):
„Оваплоћење Бога Логоса
донело је нама људима неисказана блага, па и само Царство
Небесно.
Колико је до оваплоћења и
очовечења Бога Логоса небо
било далеко од земље, толико
је далеко било од нас Царство
Небесно…
Син Божији постао је човек,
да би показао на какву нас висину Он узноси;
да не бисмо уобразили како смо сами себе ослободили робовања ђаволу;
да би Он, као двострук природом (тј. Бог и Човек =
Богочовек), постао посредник, усклађујући својства
обеју природа;
да би раскинуо окове греха;
да би показао љубав Бога према нама;
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да би показао у какав смо бездан зла ми били упали, те је било потребно оваплоћење Бога;
да би постао за нас пример унижења, које је свезано са телом и са страдањима;
да би нама постао лек против гордости;
да би показао да је Бог створио нашу природу добром;
да би постао началник (= зачетник и првенац) новога живота, потврдио наше васкрсење и прекратио
безнађе;
да би поставши Син Човечији и узевши удела у
смрти, учинио људе синовима Божијим и учесницима божанског бесмрћа;
да би показао да је људска природа, за разлику од
свих створења, саздана по лику Божијем;
да је она толико сродна с Богом, да се може сјединити
с Њим у једној Ипостаси (= Личности);
да би почаствовао тело, и то смртно тело;
да горди дуси не би смели сматрати себе и мислити о себи да су они драгоценији од човека, и да се
могу обожити услед бестелесности и привидне
бесмртности;
да би сјединио раздељене природом људе и Бога,
сам Христос постаје посредник у обема природама…
Божанском благодаћу Својом Бог је етавио самога Себе у човеково биће, створивши га по Својој
слици и прилици, и узвисио човека као слободно и
самосвесно, лично биће…
Бог је украсио нашу људску природу као Своје
будуће обличје, у које се Он изволе обући оваплоћењем…
Људска природа је толико чиста, да може бити
сједињена са Богом по Ипостаси (= Личности Хрис-

товој), и нераздељива живети и пребивати с Њиме
у вечности“.
Ето зашто се, дакле, по Светим Оцима, Христос
на Божић оваплотио и постао Дете од Пресвете
Богомајке, у јаслама Витлејемским, у благословеној
овчијој пећини, над којом су тога часа Анђели Небески певали сверадосну песму: „Слава на висини
Богу, и на Земљи мир, међу људима добра воља!“
Та песма је наш хришћански, православни програм за све људе и народе, како пре две хиљаде година тако и данас, тако и довека. То је био програм
живота и рада и понашања и владања и човековања
(=хуманости) наших отаца и праотаца православних, наших Српских Мученика и Праведника, наших витезова Крста часног и Слободе златне, наших ратара и ратника, наших радника и посленика
на сваком честитом људском и народном, човечанском послу и служби.
Та небеска слава Божија, и тај спаситељни Мир
Христов, и та богодана Добра Воља међу људима –
нека данас о Божићу, и у све дане живота нашег, буде са свима нама, и свима Божјим људима и створењима! Нека сва Земља постане Витлејемске јасле,
да пр и ми Богомладенца Христа у срца свију нас, и
у домове свих верних и правих људи Божијих, посебно напаћеног народа нашег Православног, који
се ево већ седмо лето не смирује, растрзаван споља
и изнутра, а жедан мира и љубави, правде и слободе, жедан Христовог Божића и Царства, које Христос Спас доноси и даје за све нас у овај свеспасоносни дан и Празник Божића. Мир Божји! Христос
се роди! Срећан Божић! Благословена Нова Година
благости Господње!
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Мир
Божји!
Христос
се роди!
Поздрављам вас овим
радосним Божићним поздравом у ове празничне дане
рођења Христовог, и рођења наше
хришћанске традиције и цивилизације. Нека
новорођени Богомладенац Христос благослови вас,
ваше фамилије, кумове, пријатеље, добрим духовним и телесним здрављем, миром и сваким напретком у 2017. години овим чудесним празником
рођења Господа и Бога нашега Исуса Христа.
Божић увек доноси нама и целом свету радосну
поруку о Божијој љубави и спасењу света. Из душа
милиона људи, ма где да се налазили и у каквим условима живели, узноси се молитва Богу за боље сутра, за коначну победу над силама зла и таме. Узноси се молитва за бољи племенитији свет, за свет
живот без страха од тероризма, рата и прогона,
свет у којем ће братска љубав међу нацијама, народима и свим људима завладати заувек.
Божић треба да траје више од једног дана, јер
Божићна порука није само за један дан прославе
празника, него за цео живот. Господ шаље своју чудотворну и радосну поруку „Слава на висини Богу и
на земљи мир међу људима и добра воља“ у срца
људи, преображавајући њихове животе, приводећи
их искреном служењу Богу и ближњима. Позив за
јачу веру и достојнији живот упућен је и овог
Божића. Ништа и нико није у стању да уништи
Божићну радост, која је увек свежа и активна у
бесмртној души људи; души која не умире. Време
сиромаштва, патње и муке, рата и прогона, убистава и тероризма, природних катастрофа и економске експлоатације народа не могу умањити Божићну
радост, радост која је вечна. Божић је празник
љубави, љубави Божије према човеку, човекове
љубави према Богу и ближњима. „Јер Бог тако
завоље свијет да је Сина својега Јединородног дао,
да сваки који вјерује у њега не погине, него да има
живот вјечни.“ (Јов. 3:16)
Божић је време када дарове и благослове које
стално примамо од Господа, делимо са другима у
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Peace of
God!
Christ is
born!
I greet you all with this
joyous greeting upon the feast
of our Lord’s nativity and the birth
of our Christian tradition. May the newly
born Christ child bless you, your families, kumovi and
friends with good spiritual and physical health in 2017,
and with peace, prosperity and salvation as we celebrate
the holy and miraculous feast of the birth of our Lord,
God and Savior Jesus Christ.
Christmas always gives us and the entire world the
eternal message of God’s love and offer of salvation.
From the depths of millions of human souls, no matter
where they are living or what their life situation may be,
comes the prayer for a better tomorrow, for the ultimate victory of good over the forces of evil and darkness. We pray for a more noble world in which the fear
of terrorism, war, oppression and persecution will be
eliminated and brotherhood among nations, peoples
and individuals will be established forever.
Christmas is more than a twenty-four hour event;
its message, beyond the day-long festivities, goes on for
a lifetime. God keeps the miraculous and joyous message, “Glory to God in the Highest and peace and good
will among men,” alive in the hearts of people, transfiguring their lives, making changes in their existence and
bringing them to His true worship and genuine service
to others. The call for stronger faith and a Godlike life
goes out again this Christmas. Nothing and no one can
destroy the joy of this feast – a joy that is immortal in
people’s souls. Times of poverty, misery or sorrow, war
or oppression, murder or terrorism, natural disasters or
economic exploitation of the masses cannot wither
Christmas; it belongs to eternity. This feast is all about
love; God’s love for man, man’s love for God and, man’s
love for his neighbor. “For God so loved the world, that
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духу искрене и пожртвоване љубави, у духу
хришћанског старања и старатељства. Наша црква
и парохија, и овог пута обраћа се вама, верним помагачима, да помогнете црквену мисију на путу
спасења, да помогнете наш свакодневни рад, да помогнете да одржимо нашу парохију и остваримо
жељене циљеве да једног дана имамо своју цркву и
простор. Подсећамо вас да се наша црква као и свака друга црква и парохија издржава искључиво вашим прилозима кроз Стењардсхип програм. Доброчинство и старатељство је програм нашег свакодневног живота.
Божић је време када сваки од нас треба да се сети своје цркве и да је помогне својим временом, талантима и материјалним добрима преко целе године. Stewardship Старатељство – је библијски начин
и у духовном погледу једини исправан начин да се
издржава црква Божија, да би могла да ради своју
мисију у овом свету.
Нека величина и радост овог празника Рођења
Христовог испуне ваше душе и ваше домове
љубављу, миром, надом, радошћу и срећом. Нека
Господ подари да сви дођемо на поклоњење
новорођеном Богомладенцу Христу, да га обдаримо нашом вером, поверењем и послушношћу да би
заузврат добили дар вечнога живота.

He sent His only begotten son into the world; that whoever believes in Him will not perish but have everlasting
life.” (John 3:16)
Christmas is a time for sharing our blessings and
God-given gifts in loving and sacrificial giving which is
the true spirit of Christian stewardship. Your parish
turns to you, our devoted faithful, for contributions to
the church’s mission, its daily operations and future
plans to build a church and needed facilities. Please
help us achieve our goals! Let us remind you that our
church is solely supported by your generous donations
through the stewardship program. Christmas is a special time when we should prayerfully consider how to
best support our church by giving our time, talents and
material resources now and throughout the entire year.
Stewardship is a biblical and spiritual way of supporting God’s church and its mission on earth.
May the wonder and majesty of this glorious feast of
our Lord’s Nativity fill your souls and your homes with
love, peace, hope, joy and happiness. Let us all go to the
manger to worship the Christ child, give Him our trust,
belief and obedience, and, in return, receive from him
the gift of eternal life.

Желим вам срећан Божић
и срећну Нову 2017. Годину.
С љубављу у Христу Богу,
О. Блашко Параклис

Wishing you and yours a Merry Christmas
and a Happy New Year!
With love in Christ,
Fr. Blasko Paraklis

CHRISTMAS GIFT
NAME / IN NAME OF:
ADDRESS:
CITY / STATE:

ZIP:

Christmas Donation $
Make your check payable to: Nativity of Most Holy Theotokos Church
Please Mail to: 2148 Michelson Drive, Irvine, CA 92612

THANK YOU!

Church Newsletter • Nativity of Most Holy Theotokos Serbian Orthodox Church, O. County, CA • January - March 2017

5

Професор Др Радмило Достанић

П

Срби у одбрани Европе

оловином 14. века Србија је на врхунцу своје
моћи. Огромно је проширила своју територи
ју заузимањем Македоније, Албаније, Епира
и Тесалије. Године 1354. Турци ступају на европско
тле. Цар Душан се почео спремати за рат са Турцима. О томе сведоче поруке које је размењивао са Папом. Међутим цар Душан умире 20. децембра 1355.
године. Његов син Урош тада је имао 19. година. Након тога долази до распарчавања Српске државе.
Симеон Палеолог (Душанов полубрат по мајци) издваја јужне делове Државе и проглашава се за цара.
Браћа Мрњавчевићи (Вукашин и Угљеша) у средишном делу формирају своје државе а кнез Лазар
Хребељановић у северном делу Царства. Тако распарчана Србија чека велику турску силу.
Кнез Лазар Хребељановић заслужује да се о њему
каже нешто више и пре Косовског боја. Мудрим и
далековидим државничким потезима Лазар се брзо
уздигао изнад других великаша и наметнуо се као
наследник Немањића. Велики углед је стекао када је
битно допринео помирењу Српске и Цариградске
цркве (Васељенске патријаршије), чиме је српском
верском поглавару коначно призната титула патријарха.
Повучена је анатема бачена за време цара Душана.
Пред Косовску битку, поред кнеза Лазара, највећи
српски великаши били су његови зетови Вук Бранковић, посподар Косова и Ђурађ Балшић у Зети.
Кнез Лазар се трудио да остави спомен иза себе подижући задужбине. Манастир Раваница је његово
дело. У историјским изворима он се приказује као
частан, побожан и храбар владалац.
Косовска битка се одиграла 15. Јуна 1389. године
по старом календару. Видовдан је пао у уторак. О
самој битци у историјским изворима нема много података. У српским изворима помешане су историјске
чињенице и легенда. Један од најпознатијих описа
битке налази се у турској Историји Мула Мехмеда
Нешрије.
Он овако описује Косовски бој: „стреле су сунце
заклањале, од копаља ни ветар није могао да дува, од
коњских ногу ни бујица да је била не би могла проћи..
сабље свелтеше као блистави небески пламенови; од
писке војничких рогова звериње је у шумама цркавало;“ Да ли је упитању претеривање, преувеличавање или источњачка реторика? Овде је умесно пи
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тање – зашто таквог претеривања нема у описима
других турских битака?
Оно што није спорно о Косовском боју и у нашој и
у турској историографији је следеће:
- Турци су победили.
- Оба владара убијена.
- Мурат је једини турски султан погинуо у боју.
- За дуже време Турци су заустављени у свом
напредовању (140 година је протекло од Косовске до
Мохачке битке).
Након Косовске битке Срби су учествовали у неколико битака на турској страни (Ровине (1395),
Никопољ (1396) и Ангора (1402). Оно што се догодило после тога чини се невероватним. Стефан
Лазаревић раскида вазални однос са Турцима и прелази на страну Мађара. Тада је од мађарског краља
Жигмунда добио велику територију на северу (Београд, Голубац, Мачву, Срем и део Баната). Осим тога
у средишном делу Мађарске у околини Бесермена и
Дебецина 34 села и трговачке и рударске градове
Сатмар, Немци и Нађбању.
У Босни добија рударски центар Сребреницу.
Ово великодушно поклоњање територија Србима
од стране мађарског краља Жигмунда разумљиво је
ако се има у виду да је Стефановим раскидањем вазалног односа са Турцима Мађарској учинило велику услугу.
Уместо Турака на својој граници како је било до
1404. године, Мађарска је сада била удаљена од турске војске пар стотина километара, што ће потрајати
око 60 година (све до пада Деспотовине 1459. године).
Са падом Деспотовине ситуација се драстично
мења. Србија постаје поприште сукоба две велике
силе – Турске и Мађарске. Велика ратна разарања
изазвала су велике миграције Срба на север. То ће
потрајати све до пада Београда у турске руке. О величини тих миграција сведочи писмо мађарског
краља Матије Корвина упућено Папи 12. јануара
1483. године. У њему наводи да се у последње четири
године у његову државу населило 200 хиљада Расцијана.
Досељени Срби су мађарским краљевима били драгоцени. „Срби су тада били одличан ратнички материјал за све врсте ратовања и на суву и на води.“ То је
био основи разлог што су католички краљеви Мађарске давали повластице Србима појединцима, срп-
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ским насељима, српским обастима и српском народу као целини. По мишљењу мађарског историчара
Талоција – Срби су у једној изразито католичкој земљи за оно доба добили готово нечувену заштиту вере.
После битке на Мохачком пољу 1526. године Турци су окупирали Мађарску. Аустријска царевина је
била ургожена. Са њеним падом Турцима би био отворен пут за Европу.
Рат између Аустрије и Турске који је 1683. године
започео двомесечном опсадом Беча и трајао пуних
17 година проузроковао је Велику сеобу Срба 1690.
године. Када је Аустријанцима дошао у помоћ Јан
Собјески са Пољацима Турци су под Бечом доживели пораз.
Удружена коалиција Аустрије, Пољске и Млетачке
републике за неколико година ослободила је од Турака велики простор (Славонију, Мађарску и део
Србије). Срби су тада видели велику шансу да се ослободе вековног ропства. Организовали су одреде и
од Турака ослобађали читаве области. Турци су протерани до испод Скопља. Тада је у рату дошло до
преокрета (појавила се куга, Турци су добили појачања) и здружена војска се морала повлачити. Срби
су се нашли у веома неугодом положају. Турци су
били немилосрдни. Рају је требало казнити због
учешћа у рату против њих.
Српски патријарх Арсеније Чарнојевић са масом
народа креће на север. Своја огњишта напуштају сви
виђенији Срби са својим породицама, народни прваци са својим одредима, кнезови, трговци, занатлије, учитељи, игумани, калуђери, свештеници, владике али и обични људи сељаци који су живели поред друмова и нису смели да чекају турску одмазду.
Уовој маси народа Аустрија је видела своје будуће
војнике и зато је подржавала сеобу. То исто су знали
и Турци и зато су обећавали Србима опроштај због
учешћа у рату против њих и чак и опроштај харача.
Срби су знали како Турци држе реч, па је већина
ипак одлучила да се одсели.
Аустријски цар Леополд И је, као раније мађарски
краљеви, свесрдно прихватио захтеве Срба за усељење у његову државу. Било је још сеоба Срба. У рату
између Аустрије и Турске 1737. године као да се поновила историја. Аустријанци су напредовали до Ниша. Срби су се опет укључили у борбу против Турака.
Као и у прошлом рату – настао је неповољан обрт
по Србе. Народ је са патријархом Арсенијем IV
Јовановићем Шакабентом прешао на Аустријску
територију.
Нема тачних података колико се Срба у неколико
векова доселило у Мађарску и Аустрију. Нико од на-

ших историчара није озбиљније истраживао ту тему
у архивама Будимпеште и Беча. Нема сумње да тамо
постоји мноштво података о учешћу Срба у ратовима против Турака. Проучавајући школство Срба у
Мађарској и Аустрији наишао сам на податак да су
Срби половином 18. века чинили већину у аустријским оружаним снагама. Није тешко закључити колико је био велики допринос Срба у одбрани Аустрије и Европе од турске агресије. О том великом
доприносу Срба одбрани Европе нико није боље ни
потпуније рекао од владике Николаја Велимировића
на Видовдан 1916. године пред енглеским краљем
Џорџом V у Лондону.
Господо и пријатељи!
Дошао сам из Србије, из Европске поноћи. Тамо
нигде ни зрачка светлости. Сва је светлост побегла
са земље на небо и једино нам одозго светли. Па
ипак, ми нејаки у свему, сада овако, јаки смо у нади
и вери, у скоро свануће дана. Захвалан сам лорду
ариепископу, Кентеберијском, који ми је омогућио
да на свети Видовдан, овог лета господњег 1916. године, у увој прекрасној цркви Светог Павла, пред
његовим Височанством, краљем Џорџом петим и нај
угледнијим Енглезима могу да вам се обратим.
Господо и пријатељи! Цео дан јуче, провео сам
разгледајући овај величанствени храм, који је понос
Енглеске и Хришћанства. Ја сам видео, да је он
саграђен од најскупоценијег материјала, донесеног
из разних крајева империје, у којој сунце не залази.
Видео сам, да је саграђен од гранита и мермера, које
су испирали таласи стотине мора и океана. И да је
украшен, златом и драгим камењем, донетим из нај
скупоценијих рудника Европе и Азије. И уверио сам
се, да се овај храм, с правом убраја, у једно од архитектонских чуда света.
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Но, господо и пријатељи! Ја долазим из једне мале
земље на Балкану, у којој има један храм, и већи и
лепши, и вреднији, и светији, од овог храма. Тај
храм, се налази у српском граду Нишу и зове се
ЋЕЛЕ КУЛА.
Тај храм, је сазидан од лобања и костију мог народа. Народа који пет векова стоји, као стамена брана
Азијатском мору, на јужној капији Европе. А кад би
све, лобање и кости, биле узидане, могао би се
подићи храм, триста метара висок, толико широк, и
дугачак, и сваки Србин, би данас, могао подићи руку
и показати.
Ово је глава мога деде, мога оца, мога брата, мога
комшије, мога пријатеља, кума. Пет векова, Србија
лобањама и костима својим, брани Европу, да би она
живела срећно. Ми смо тупили, нашим костима,
Турске сабље, и обарали дивље хорде, које су срљале
на планински вихор на Европу. И то, не за једну
деценију, нити за једно столеће, вего за сва она

столећа, која леже између Рафаела и Ширера. За сва
она, бела и црвена столећа, у којима је Европа, вршила реформацију вере, реформацију науке, реформацију политике, рефомацију рада, реформацију
целокупног живота. Речју. Када је Европа, вршила
смело кориговање, и Богова, и људи из прошлости, и
када је пролазила кроз једно чистилиште, телесно и
духовно. Ми смо, као стрпљиви робови, ми смо се
клали са непријатљима њеним, бранећи улаз у то чистилиште. И другом речју. Док је Еврипа, постајала
Европом, ми смо били ограда њена, жива и непробојна ограда, дивље трње око питоме руже. На Видовдан, 1389. године, Српски кнез Лазар, са својом
храбром војском, стао је на Косову Пољу, на браник
Хришћанске Еврипе, и дао живот, за одбрану Хришћанске културе. У то време, Срба је било колико и
Енглеза. Данас их је, десет пута мање.
Где су? Изгинули, бранећи Европу.
Сада је време, да Европа Србији врати тај дуг.

Past Events:

Serbian/Europian Food festival held on October 2nd

T

he Orange County Serbian/Europian Festival, is one of Orange County’s new cultural
celebrations. Established 3 years ago, the festival strives to bring its heritage, its Orthodoxy, and
of course, its wonderful food to individuals from
throughout Orange County. It is one of The Nativity
of the Mosty Holy Theotokos Serbian Orthodox
Church’s important public fundraisers. Throughout
the day, guests enjoyd strolling through the parking
lot, indulging in inventive spirits at the Folk dancing
and performance by our Dunav kolo group as well
as Bulgarian National Fold dancing group in a big
Party Tent! Whether it ’s freshly-prepared Serbian/
Mediterranean style food and pastries, an evening of
live music and beautiful choreographed dance, or a
unique shopping experience, The Orange County
Serbian Festival gives everyone the chance to enjoy
life like in Serbia and other Mediteranian countries.
This was not only a celebration for our community
to enjoy within itself, but also a vital opportunity to
reach out to the neighborhood and general Southern California community – sharing our faith, cul-
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tural backgrounds and communal spirit with all of
our guests. The event was a great success due to the
hard work many parishioners from our Community.
Sincere gratitude to all!
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Plan Ahead:
PARISH BOARD ELECTIONS
Elections for the 2017 Parish Board will be held at our Annual Meeting in February 2017. The exact date
will be determand by the Parish Council.
Who is eligible to serve on the Parish Board?
The baptized Orthodox Christian, man or woman, who is a practicing member of the faith, participates in
the sacramental life of the Church faithfully, who seeks to live his or her life fully in accordance with the Gospel and the canons of the Church and has been a member and steward of the parish prior to elections.
We have a strong and active Board today, who fairly share the responsibilities so that none have any unreasonable burden. We are recruiting interested and active Board members as we pursue our long-term plans. If
you would like to serve Christ and His church by serving on the Parish Board, please contact Aleksandar
Zlatic, Board President, any member of the current Board, or the Parish Priest.

10
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M E S S A G E F R O M
MR. JOHN VUKASOVICH STEWARDHSIP CHAIRMAN
Happy New Year! May we all have a blessed and prosperous 2017.
As Chairman of the Stewardship Committee, I would like to thank all of our loyal Stewards who expressed their love
for our Church by giving of their time and talents, and contributing financially to support the Mission of our Parish.
There were numerous examples of selfless giving in 2016. We had a number of fund raising and fellowship events
that are important for building a sense of community and for supporting our church. They would not have been possible without the time and effort of our volunteers. Additionally, there are the day-to-day operations that require specific talents. We have parishioners who contribute their unique skills in website design, singing in the choir, cooking,
etc. that are necessary for the functioning of our Church. Without our volunteers we would have to pay for these services.
Father Blasko and the Parish Council would like to extend a huge thank you to those who registered and made financial commitments to support our Parish. We are pleased that the number of registered Stewards increased in 2016.
Specific financial data will be presented at our annual meeting. But we are concerned that, based on a few early figures,
we will need to significantly increase our revenue in 2017. It appears that our average and our total contributions are
lower than that of other Orthodox Churches. This will change when we gain more active Stewards from our congregation. We know that not everyone has the same time, talents, or financial resources, but we all have the ability to contribute according to our means.
You will be notified of the date of our annual meeting. Please attend. You will receive detailed information about the
work of our various ministries. There will be a financial report and an election of officers. Please come, share your
thoughts, and register to become a Steward.
Our church is here for our benefit. And Stewardship provides us with the means to offer onto God thanksgivingfor
the many blessings he has given to us.
Once again, thank you to everyone who demonstrated their love for our Church by contributing.
Sincerely,
John Vukasovich
Stewardship Chairman

Prayer for our Parish
I ask everyone to remember our parish in daily prayer:
Lord, God and Savior of all, we thank You for the blessing of The Most Holy Theotokos parish in
our lives. May Your word become alive in each and every one of us who strive to follow You. Please
bless and multiply all the gifts — time, talent and treasure — which are given in thanks to benefit
our mission and glorify Your name. Bless and multiply the givers and help us all to make present
Your Kingdom. For You are the Giver of all that is good, O Christ our God, and to You we give
glory, together with Your Father who is without beginning and Your all-holy, good and lifegiving
Spirit, now and ever, and unto ages of ages.
Amen.
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Schedule of Services
The Divine Liturgy is served regularly at
10:00 am every Sunday and on major
Feast days at our Parish Center at Irvine
Corporate Park, 2148 Michelson Drive,
Irvine.
10:00 am: Divine Liturgy
11:30 am: Sunday School
12:00 pm: Lunch
Vespers service followed by the
Sacrament of Holy Confession will be
served every Saturday at 5:00 pm
and on the eve of major Feast days
at 7:00 pm.
Akathist Service to the Mother
of God is served on Fridays
at 7:00 pm
January 6th
БАДЊЕ ВЕЧЕ – CHRISTMAS EVE
Divine Liturgy at 10:00 a.m.
Nativity Vigil at 7:00 p.m.
Yule Log Ceremony and Lenten Dinner
following church services (Освећење
бадњака и вечера после вечерње
службе). Parents, please arrive with
your children no later than 6:30 p.m.
January 7th
БОЖИЋ – NATIVITY OF OUR
LORD JESUS CHRIST –
CHRISTMAS
Festive Divine Liturgy at 10:00 a.m.
and Christmas lunch following.
January 8th
Synaxis of the Most
Holy Theotokos
Divine Liturgy 10:00 a.m.
January 9th
St. Stephen the First
Archdeacon and Martyr –
Divine Liturgy 10:00 a.m.
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January 13th
SERBIAN NEW YEAR CELEBRATION
Serbian New Year’s celebration will be
held at St. Mark Antiochian Church
facility!
January 14th
St. Basil the Great – New Year‘s
Day – Divine Liturgy 10:00 a.m.
NO FASTING FROM January 7th
THROUGH AND INCLUDING
January 17th
In celebration of Christmas we do not
fast at all (even on Wednesdays and
Fridays) from January 7 through and
including January 17. On January 18,
however, we fast rigorously (no meat/
poultry, dairy products/eggs or fish) in
preparation for the Feast of Epiphany
on January 19th.
January 18th
Theophany Eve – Krstovdan
Divine Liturgy & Great
Blessing of Water 10:00 a.m.
Bring your empty bottles for holy water.
January 19th
Theophany – Богојављење.
Divine Liturgy 10:00 a.m. Followed by
Great blessing of Water.
January 20th
St. John the Baptist
– Св. Јован Крститељ
Divine Liturgy 10:00 a.m.
ОСВЕЋЕЊЕ ВОДИЦОМ –
EPIPHANY HOME BLESSINGS
TO BEGIN January 18
We begin this new year with a great joy.
Joy for the growth and stability of our
beloved parish. Joy for our brotherhood
in Christ in His Holy Church. As such,
we should manifest that joy by asking

for His blessings each year. A way to
concretely ask for such a blessing is to
have our homes blessed each year by a
priest.
This is long-standing tradition in the
Orthodox Church. Each year after the
Feast of Theophany, we schedule the
blessing of homes. Please contact me as
soon as possible to schedule the blessing
of your home or business.
PREPARATION FOR ST. SAVA
PROGRAM
If you want your child to participate in
the St. Sava program, please contact the
priest @ 949 702 - 0706. All children
who are participating in the St. Sava
program must practice the poems
at home and attend rehearsals. The
celebration will take place on Sunday
February 5st .
January 27th
ST. SAVA
Divine Liturgy at 10:00 a.m.
February 12th
САБОР СВ. ТРИ ЈЕРАРХА SYNAXIS OF THE THREE HOLY
HIERARCHS – Св. Литургија почеће
у 10:00 часова пре подне. The Holy
Divine Liturgy will begin at 10:00 a.m.
February 15th
СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ – MEETING
OF OUR LORD JESUS CHRIST IN
THE TEMPLE – Presentation.
Св. Литургија почеће у 10:00 часова
пре подне. Holy Divine Liturgy will
begin at 10:00 a.m.
GREAT LENT
Great Lent starts on Monday,
February 27th and will end on
Paschal Sunday on April 16st.
Make a sincere Lenten effort to pray,
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fast, give alms and journey with our
parish in as many of the services as is
possible. More quiet, less noise, more
prayer, more Confession, less food,
more Scripture, less TV should be a
goal. The ultimate goal is fasting from
sin and Transfiguration of our life in
Christ. The Liturgy of Presanctified
Gifts will be served on Wednesdays
and Fridays during Lenten Season.
The Presanctified Divine Liturgy
will be served on Wednesdays
at 5:00 a.m. and on Fridays at
10:00 a.m. The Great Cannon of
St. Andrew will be served every
evening during the First week of
Lent at 7:00 p.m. Please join us!
March 22nd
“Mladenci”
The Divine Liturgy at 10:00 a.m.

On Fasting

Fasting takes into account both the
quantity and the quality of food. The
idea is to eat a smaller amount of
food during a fasting day; to abstain
from fats and oils, as these tend to fatten the body and thereby to arouse
lust and make one physically and
spiritually lazy; to abstain from meat,
fish, and products of animal origin, as
these tend to excite carnal desire; and
also to abstain from mere delicacies,
as the consumption of these is a form
of self-indulgence. St. John Climacus
(c. 525-605) says: “Satiety of food is a
begetter of unchastity.”
He also says, “Let us cut down fatty
and greasy foods that inflame carnal
desire, and foods that sweeten and
tickle the larynx” (The Ladder, Migne
PG 88, 864,865).
The practice of fasting is not regarded as an end in itself, as something having instrinsic value, but
only as a means, as a necessary condition for the spiritual life. It belongs to

the category of what the Eastern,
Byzantine Fathers call “bodily virtues,” among which are prostrations,
standing, and vigils.
Referring to these, St. John Damascene (c. 676-c. 754) says that they
“are rather instruments for the virtues; they are necessary, in one practices them with humility and spiritual
knowledge. For without them neither
do the virtues of the soul come into
being, but in themselves they are of
no benefit, any more than plants
without fruit” (Philokalia, 2, 17). And
St. Gregory the Sinaite (1289-1360),
speaking specifically of fasting, observes: “Constant fasting whithers
lust and gives birth to self-restraint”
(Philokalia, 2, 272); while Callistos
and Ignatios Xanthopoulos remark:
“Fasting and self-restraint are the first
virtue, the mother, root, source and
foundation of all good” (Philokalia, 2,
370).
Dr. Constantine Cavarnos, Anchored in God “When we fast, we
search the earth and sea up and
down: the earth in order to collect
seeds, produce, fruit, spices, and every other kind of growing edible; the
sea to find shellfish, mollusks, snails,
sea-urchins, and anything edible
therein.
We prepare dry foods, salted foods,
pickled foods, and sweet foods, and
from these ingredients we concoct
many and motley dishes, seasoned
with oil, wine, sweeteners, and spices.
Then we fill the table even more than
when we are eating meat.
Moreover, since these foods stimulate the appetite, we eat and drink beyond moderation. And after that we
imagine that we are fasting…
“And whoever taught those who
fast in this way that such a variety and
such quantities of food constitute a
fast? Where did they read or hear that
anyone who simply avoids meats or

fish is fasting, even if he eats a great
amount and different kinds of food?
Fasting is one thing, great variety in
food another; fasting is one thing,
eating great amounts of food another.”
[Fasting and Science, 18-19]
Nicephorus Theotokis

THE ANNUAL
PARISH MEETING

You are hereby invited to attend the
Annual Meeting of our Parish, which
will be held at our Parish Center,
2148 Michelson Dr., Irvine, California, on a Sunday, at the end of February (the exact date to be determand),
following the Divine Liturgy and
lunch. It is imperative that all of our
faithful attend this meeting to discuss
the many important matters about
the future of our Parish. The Parish
Board will present the financial statement for 2016, and a budget proposal
for 2017.
Please invite the people you know
to join you. Also, it is essential that
you submit your Parishioner Application and Stewardship Pledge Forms
before the meeting to become a
member in good standing. If you do
not have these Forms, please contact
Fr. Blasko @ (949) 702-0706. In anticipation of your presence at this
meeting, we remain,
Yours in Christ,
Fr. Blasko Paraklis, Parish Priest
Aleksandar Zlatic, President
OFFERINGS of wine for Holy
Communion, oil for the vigil lamps,
candles for the Holy Altar table, and
incense for services may be made by
contacting the parish priest. The customary donations are as follow: for
vigil lamps, $20.00; wine, $10.00 per
bottle or $65.00 per case; candles for
the Holy Altar, $30.00; and incense,
$40.00
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This commitment I
make to secure a Christcentered life for myself
and my family.
…to return to God the
first fruits from the gifts
He has bestowed upon
me.
…to assist my Lord in
the mission of spreading
His Gospel.
…to anchor my personal
commitment in Christ,
and to do my share in
serving His people.

2017 Stewardship Pledge Form
NAME
ADDRESS
CITY
TELEPHONE
I COMMIT MYSELF TO CHRIST AND HIS CHURCH THOUGH THIS PLEDGE.

TOTAL PLEDGE FOR 2017: $
To b e p a i d : _ _ _ _ w e e k l y _ _ _ _ m o nt h l y _ _ _ q u a r t e r l y _ _ _ i n f u l l
SIGNED
DATE

Константин Победоносцев:
Рождество Христово

P

ождество Христово и святая Пасха – праздники,
по преимуществу, детские, и в них как будто исполняется сила слов Христовых: «Аще не будете
яко дети, не имате внити в царствие Божие». Прочие
праздники не столь доступны детскому разумению, и
любезны для детей более по внешней обстановке, нежели по внутреннему значению…
Однако же и из двух названных больших праздников - дитя скорее поймет и примет простым чувством
Рождество Христово.
Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать
от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива и мать, которая,
рассказывая святую и трогательную повесть, встречала живое любопытство и сочувствие в своем
ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих
детская фантазия так любит разыгрываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для
детского воображения так много привлекательного в
этом рассказе.
Тихая ночь над полями палестинскими – уединенный вертеп – ясли, обставленные теми домашними
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животными, которые знакомы ребенку по первым
впечатлениям памяти, – в яслях повитый Младенец
и над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором и с ясною улыбкой материнского счастья – три
великолепных царя, идущих за звездою к убогому
вертепу с дарами – и вдали на поле пастухи посреди
своего стада, внимающие радостной вести Ангела
и таинственному хору сил небесных. Потом злодей
Ирод, преследующий невинного Младенца; избиение
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младенцев в Вифлееме – потом путешествие святого
семейства в Египет – сколько во всем этом жизни и
действия, сколько интереса для ребенка!
Старая и никогда не стареющая повесть! Как она
была привлекательна для детского слуха, и как скоро
сживалось с нею детское понятие! Оттого-то, лишь
только приведешь себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все
давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми
лицами, окружавшими его, со всеми радостями его,
возвращается в душу то же таинственное ожидание
чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что
было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут
детского восторга!
Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от всенощной и сижу дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство; на том же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, – стоит теперь
мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у
которого сиживала старуха няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому что
в душе было волнение – ожидание чего-то радостного,
чего-то торжественного на утро. То не было ожидание
подарков – нет, – чуялось душе точно, что завтра будет
день необыкновенный, светлый, радостный, и что-то
великое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутреней, и няня, вставшая,
чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснуть.
Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю я в
себе и теперь… Как все во мне тихо, как все во мне
торжественно! Как все во мне дышит чувством прежних лет, – и с какою духовною алчностью ожидаю я
торжественного утра. Это чувство – драгоценнейший
дар неба, посылаемый среди мирского шума и суеты
взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно, были ближе к
Богу и непосредственнее чем когда-либо принимали
от Него жизнь, свет, день, пищу, радость, любовь – и
все, чем красен для человека мир Божий.
Но это ожидание – радости великой и великого торжества – у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута ожидания так сливалась с минутою наслаждения и удовлетворения, что не было возможности
уловить переход или середину. Ребенок просыпался
утром – и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские
сны: существенность для ребенка – не то же ли, что
сон; сон его не то же ли, что существенность? Ребенок
утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской, которые бессознательно принимал каж-

дый день, – только, освещенные праздничным светом,
лица, его окружавшие, были веселее, ласки живее,
игры одушевленнее. Чего же более для ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером:
как было бессознательно вчерашнее ожидание, так и
утреннее наслаждение было бессознательно…
О великая таинственная ночь! О, светлое, торжественное утро! Если забуду тебя, если останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой душе верующей, – стало быть я забуду свое детство, свою жизнь и
самую вечность… ибо что иное вечность блаженная,
как не вечная радость младенца перед лицом Божиим!

Коледен поздрав

На Коледа изгря Слънцето на правдата! В този ден
Светлината на света – Господ Иисус Христос – зари
човечеството, за да не живеем в мрака и смъртната сянка на невежеството, а да имаме Светлината
на живота. Нека мислено се пренесем в светия град
Витлеем. Нека да застанем в смирение пред яслите,
в които беше положен родилият се Богомладенец,
наш Господ и Спасител Иисус Христос. И нека Му
се поклоним, прекланяйки коленете на сърцата и
на душите си, и да Му благодарим. Защото в този
ден се възцари Князът на мира. Това е денят на безграничната Божия любов – онази любов, за която е
казано в Свещеното Писание: “Бог толкова обикна
света, че отдаде Своя Единороден син, та всякой,
който вярва в Него, да не погине, а да има живот
вечен” (Йоан 3:16).
Слезе Князът на мира, за да примири грехопадналото човечество с неговия Създател. Да благодарим
на Бога, прекланяйки се пред Неговите благодатни
ясли във Витлеем, за това, че от небето на земята
дойде Лекарят на лекарите, Който изцелява всяка
болест и всяка немощ у човека. Да се докоснем и
мислено да целунем пелените, с които беше повит
Спасителят Иисус Христос, Богомладенецът в яслите, защо тия пелени преградиха от нас Божия гняв.
И да се поздравим с благодатта на великия празник
на радостта. “И рече им Ангелът: не бойте се: ето,
благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов
Спасител, Който е Христос Господ” (Лука 2:10-11).
Няма трудност в живота, която с молитва да не
бъде преодоляна. Затова, драги братя и сестри, нека
и ние отговорим на Божия Син поне с малко любов
и благодарност за това, че Той иска да ни направи
щастливи, да ни дарува вечна радост – нея никой не
може да я отнеме на човечеството!
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