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БОжић, БОжић, БлаГи Дан
the natIvIty, natIvIty, Blessed day

Христос се роди! Ваистину се роди!

Christ is born! Indeed He is born!
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heY KiDs, DiD YoU KnoW?
ЈесТе Ли ЧУЛи деЦо, верУЈТе, Без ШаЛе?

Све до 4.века празник Христовог 
рождества славио се заједно са 
празником Богојављења. 

Until the 4th century the feast of Christ’s 
Nativity was celebrated together with the 
feast of the Theophany.

У току Божићног поста молитвено 
се сећамо личности које су блиско 
повезане са догађајем Христовог 
рођења.

During the Nativity lenten season, we li-
turgically commemorate those persons 
who are closely associated with the 
event of Christ’s Nativity.

Имена мудраца који су се поклонили 
новорођеном Сину Божјем и принели 
му дарове су била: Мелхиор, Гаспар и 
Валтасар.

The names of the magi who came to 
worship the newborn Son of God and 
brought Him gifts were: Melchior, Gaspar, 
and Baltasar.

Свети Григорије Ниски ( 4. век ) у 
једној беседи спомиње да су верни у 
Кападокији (Турска) прослављали Божић 
25. децембра.

In one of his sermons, St. Gregory of Nys-
sa (4th century) mentions that the faithful 
people in Cappadocia (Turkey) celebrated 
the Nativity of Christ on December 25th.

Четрдесетодневним постом у пустињи 
Спаситељ се припремао за своју мисију. 
У Старом завету овај пост држали су 
свети пророци Мојсије и Илија.

By fasting for 40 days in the desert, the 
Savior was preparing himself for his 
mission. In the Old Testament this lent was 
held by the holy prophets Moses and Elijah.

У недељу после Божића сећамо се 
цара Давида и Јосифа Обручника, 
који су били Христови преци. У исту 
недељу прослављамо успомену 
на светог апостола Јакова, брата 
Господњег и првог епископа града 
Јерусалима.

On the Sunday after the Nativity, we re-
member David the King and Joseph the 
Betrothed, who are relatives of Christ. 
On the same Sunday we celebrate 
the memory of St. Apostle Jacob, the 
brother of the Lord and the fi rst bishop 
of Jerusalem.
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Љубљена моја духовна дечице,

Радујте се, јер је Рођење Исуса Христа-Божић, ваш посебни 

дечји празник! Живећи у савременом свету, многе ствари 

нам одвраћају пажњу од истинске Божићне поруке: родило 

се Дете, Бог је постао човек и спасио је свет! Само и једино 

је ово важно!
У овом издању Православног едукативног забавника, 

моћи ћете прочитати причу о нашем старом Краљу, 

Петру Првом.  Да би спасао нашу владу, народ и војску, 

било је неопходно да их одведе у изгнанство. Да ли је са 

собом узео своју круну? Не! Узео је само Мирослављево Јеванђеље! Зашто? Зато 

што његове странице садрже чудо о томе како је Дете спасило свет! И ви, такође, 

можете спасити свет чудом Божића! Само је потребно да верујете-

                        Мир Божји- Христос се роди!

С благословом и очинском љубављу,

Владика +Иринеј

My beloved Spiritual Children,

Rejoice, for the Birth of Jesus Christ—Christmas, is your special children’s feast 

day! Living in our modern world, so many things can distract us from the real 

message of Christmas: A Child is born, God became man, and saved the world! 

This alone is important!

In this edition of the Orthodox Educational Magazine, you will be able to read 

about our Old King, Peter I. He needed to save our government, army and people 

by leading them into exile. Did he take his crown with him? No! Only the famous 

Miroslav Gospel! Why? Because it contained in its pages the mystery of how a Child 

saved the world! You, too, can save the world through the miracle of Christmas! 

The only thing you have to do is believe –

                          God’s Peace-Christ is Born!

With blessings and fatherly love,

Bishop +Irinej

Bishop’s GreetinG / поздрав епископа
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CHRISTMAS STORY/ БОЖИЋНА ПРИЧА

stOry aBOUt KInG petar
ПриЧа О КраЉУ ПетрУ

Мiroslav’s Gospel, the most beautiful and 
the most important monument of the 

Serbian ritual literacy, which in the twelft h cen-
tury, in St. Peter’s church on Lim, was writt en 
and adorned with miraculous initials by the 
monastery disciple, Gligorije, for Miroslav, 
Prince of Hum, the older brother of Nemanja, 
was withdrawing with the Serbian army, the 
Serbian people and the Serbian King Petar. 

Th is Gospel, which Stojan Novaković who 
studied it named aft er Prince Miroslav, at the 

Мирослављево Јеванђеље, најлепши и 
најважнији споменик српске обредне 

писмености, које је у дванаестом веку, у црк-
ви Светог Петра на Лиму, китећи га чудес-
ним иницијалима писао дијак Глигорије за 
хумског кнеза Мирослава, старијег Немањи-
ног брата, повлачио се са српском војском, 
српским народом и српским краљем Петром.

Ово Јеванђеље, које је његов проучава-
лац Стојан Новаковић назвао по кнезу Ми-
рославу, у време српског робовања под Тур-
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time of Serbian slavery under the Turks was, as 
were all other important Serbian sacred things, 
put away in the monastery of Hilandar. 

When King Aleksandar Obrenović visited 
the Holy Mountain, as Hilandar’s gift to Serbi-
an liberty, he brought the Gospel to Serbia. It 
was located in the Court Library, but, after the 
death of King Aleksandar and Queen Draga, all 
of a sudden it disappeared. 

The disappearance of Miroslav’s Gospel 
from the Court Library became afterwards a 
topic of several big and vehement discussions 
in the National Assembly of the Kingdom of 
Serbia and the cause of several government 
crises and the reason for the resignation of two 
ministers  for national education and religion. 

Rumors went around about the secret 
sale of Miroslav’s Gospel by the State; sever-
al world-renowned libraries were mentioned 
and their secret registers of greatest rarities. It 
was suspected that is was deposited in secret, 
with a loan serving as a guarantee, into a cer-
tain Swiss safe. The conspirators, the assassins 
of King Aleksandar and Queen Draga were 
accused of this, particularly on the pages of 
newspapers and magazines which supported 
the Obrenović dynasty. Between the lines of 
this press, allegedly surreptitiously, King Petar 
was suspected too. 

In the debates of the National Assembly, in 
public talks and speculations in the Govern-
ment crises, in the findings of different com-
missions, and in newspaper write-ups and ac-
cusations, there was talk of a great curse which 
would befall the country and its people if Miro-
slav’s Gospel didn’t get found.

When the Balkan War started, the question 
was posed as to whether it should be under-
taken without Miroslav’s gospel. Because the 
Bulgarians cruelly attacked the Serbs there was 
a suspicion of a curse. But, when the Austrians, 

цима било је, као и све веће српске светиње, 
склоњено у Манастир Хиландар.

Када је краљ Александар Обреновић посе-
тио Црну Гору, он је као хиландарски поклон 
српској слободи донео у Србију Јеванђеље. 
Оно се тако нашло у дворској библиотеци, 
али му се, после смрти краља Александра и 
краљице Драге, одједном изгубио траг. 

Нестанак Мирослављевог Јеванђеља из 
дворске библиотеке био је потом предмет 
неколико расправа великих и жестоких у На-
родној скупштини Краљевине Србије, узрок 
неколико криза влада и разлог оставке два 
министра народне просвете и вере.

Говорило се о тајној државној продаји 
Јеванђеља, помињале су се неколике свет-
ске библиотеке и њихови тајни каталози 
највећих реткости. Сумњало се да је тајно 
заложено, уз неки зајам као гаранција, у неки 
од швајцарских сефова. Оптуживани су заве-
реници, атентатори на краља Александра и 
краљицу Драгу, нарочито на страницама об-
реновићевских новина и часописа. Између 
редова ове штампе, бајаги сакривено, сумњи-
чио се и краљ Петар.

И у скупштинским расправама и у јавном 
причању и нагађању, и у кризама владе, и у 
налазима комисија, и у новинарском писању 
и оптуживању говорило се о великом про-
клетству које ће стићи земљу и народ ако се 
Мирослављево Јеванђеље не пронађе.

Када је почет Балкански рат било је пи-
тање да ли у њега ући без Мирослављевог 
Јеванђеља. Пошто су Бугари мучки напали 
Србе сумњало се у проклетство. Али кад су 
Аустријанци, после Видовдана у Сарајеву и 
после ултиматума српској влади, објавили 
рат Србији, код многих је било стрепњи да 
почиње да се остварује проклетство због не-
станка Мирослављевог Јеванђеља. А онда је 
Мирослављево Јеванђеље пронађено.
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aft er Vidovdan in Sarajevo, and aft er the ultima-
tum sent to the Serbian Government, declared 
war on Serbia, many people feared that the 
curse, because of the disappearance of Miro-
slav’s Gospel, started to materialize.  

And then Miroslav’s Gospel was found. 
During the withdrawal in front of the Austri-

ans, the things from the Court were transported 
to Kruševac. In Kruševac the Gospel was found 
in a specially made chest, which until then had 
not been opened.  

Th e discovery of Miroslav’s Gospel was fi rst 
announced to the old King, because it was found 
among his things, and then to the people’s rep-
resentatives, the members of the Government 
and the war commanders and fi nally to the peo-
ple and the soldiers. So in Serbia which was so 
deeply immersed in the war and in its calamities, 
the discovery of the Gospel represented a major 
event – a miracle from God. Many people, de-
pending on the circumstances, saw in that fi nd 
the fi nger of God itself pointing towards the 
road of Serbian salvation. In the Ravanica mon-
astery a great religious service was held where 
King Petar himself prayed and thanked God for 
this great gift . 

It was recorded by those malicious people 
that the only one who wasn’t particularly rejoic-
ing over this discovery was Nikola Pašić. Th e 
President of the Royal Government expected the 
biggest salvation to come from the greatest Serbi-
an allies, the Russians, and he took care to main-
tain permanent telegraph communication with 
the Serbian representative in Petrograd, Miroslav 
Spalajaković. When informed of the happy news 
that Miroslav’s Gospel was found, Nikola Pašić 
said: “Ah, I am very glad to hear that! Give my 
best regards to Miroslav.“

Taking care that, now found, the sacred 
object would never get lost again, King Petar 
considered Miroslav’s Gospel a special symbol 

CHRISTMAS STORY/ БОЖИЋНА ПРИЧА
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from which neither he himself nor the Serbian 
people may ever be separated again. From then 
on, in all retreats, he took care of the destiny of 
Miroslav’s Gospel as though it was the destiny 
of the Serbian people themselves. 

“I will just take Miroslav’s Gospel with me. 
Other things are not important for me any 
longer.“ In that way started the King’s selection 
of items that he was obliged to take with him on 
God only knew how hard and utterly uncertain 
and unknown journey. 

“And the crown. Your Majesty?“ said Super-
intendent, Colonel Knežević. 

“If I am to go from the country, the crown 
must not,“ said King Petar with such firmness 
that any opposition to that was out of the ques-
tion. “But where are we to conceal it, so that 
they don’t capture it? We will do everything so 
that they don’t capture any of our flags, any of 
our regiments, nor a squad. Imagine them cap-
turing the King’s crown.“

“Shall we put the crown away in Dečani 
monastery, into the treasury of the monastery,” 
proposed Professor Ilija Djukanović. 

“Do you think they will not look for it 
there?” asked the King. 

“They will look for it, Your Majesty.” 
“I would die, if they captured the crown.” 
“But they will not find it there. The monks 

of Dečani monastery have been taught by the 
centuries that the things which all powers ask 
of them are never found. Since they saved the 
documents attesting to the giving of presents 
by Czar Dušan, czar’s cups and crosses, the jugs 
of King Vukašin and Prince Marko, they shall 
also save our new crown.” Professor Djukanović 
remembered all the precious objects of immeas-
urable historical value in the Dečani treasury, into 
which one could enter through a smallish masked 
opening which Father Varsonofije had piously 
shown him two years ago. 

У повлачењу испред Аустријанаца, пре-
бачене су и дворске ствари у Крушевац. У 
Крушевцу је Јеванђеље пронађено у једном 
специјално за њега направљеном ковчежићу, 
који до тада није био отваран.

Проналазак Мирослављевог Јеванђеља је 
прво саопштен старом краљу, јер је у њего-
вим стварима и пронађено, а потом народ-
ним посланицама и члановима владе, ратним 
командантима, и најзад народу и војсци. Тако 
је у Србији, која је увелико била у рату и у 
ратним несрећама, откриће Јеванђеља зна-
чило велики догађај – Божије чудо. Многи 
су, према приликама, у том открићу видели и 
сами прст Божији који показује пут српског 
спасења. У Раваници је служена и велика 
служба Божија на којој се молио и за овај ве-
лики дар захваљивао и сам краљ Петар.

Једино се, записали су пакосници, није 
посебно проналаску Јеванђеља обрадо-
вао Никола Пашић. Председник Краљев-
ске владе је тада највећи спас очекивао од 
највећих српских савезника, од Руса, и ста-
рао се да држи непрекидну телеграфску 
везу са српским послаником у Петрограду, 
Мирославом Спалајковићем. Када су му 
саопштили радосну вест да је пронађено 
Мирослављево Јеванђеље, Никола Пашић је 
рекао: „Ах, баш ми је мило! Поздравите ми 
много Мирослава.“

Старајући се да се једном пронађена 
светиња више никад не изгуби, краљ Петар 
је Мирослављево Јеванђеље сматрао посеб-
ним знамењем од кога се ни он, ни српски 
народ више не смеју одвојити. Он је даље, у 
свим повлачењима, бринуо за судбину Ми-
рослављевог Јеванђеља као за саму судбину 
српског народа.

„Само да Мирослављево Јеванђеље по-
несем. Остало ми више није важно“, тако је 
почело краљевско одабирање најнужнијих 
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ствари које треба обавезно понети на ко 
зна колико тежак и сасвим неизвестан и не-
познат пут. 

„А круна, Ваше величанство?“, приметио 
је управник двора пуковник Кнежевић.

„Ако ћу ја из земља, круна не сме“, рекао 
је краљ Петар да му се ту више није могло 
противуречити. „Само где да је склонимо, да 
је не заробе?... Учинићемо да нам не заробе 
ниједну заставу, ниједан пут, ни вод... Само 
би требало да заробе краљевску круну.“

„Да круну склонимо у Дечане, у мана-
стирску ризницу“, предложио је професор 
Илија Ђукановић.

„Зар је тамо неће тражити?“, питао је краљ.
„Тражиће је, Ваше величанство.“
„Умро бих да круну заробе.“
„Само је тамо неће наћи. Дечанске ка-

луђере су векови научили да се не нађе оно 
што свака сила код њих тражи. Кад су сачу-
вали даровнице цара Душана, царске пехаре 
и крстове, крчаге краља Вукашина и краље-
вића Марка, сачуваће и нашу нову круну“, 
професор Ђукановић се присећао свих дра-
гоцености, непроцењиве историјске вред-
ности из дечанске ризнице, у коју се улази 
кроз један омањи замаскирани отвор који му 
је пре две године богобојажљиво показивао 
отац Варсонофије. 

„Ако је тако...“
„Тако је вековима.“
„...Онда нека пуковник Кнежевић пође у 

Дечане и понесе круну, крунидбени огртач 
и још све оно што уз краља иде...“, краљ је о 
својим инсигнијама говорио као о нечем што 
више не припада њему већ некоме другом, 
чак ни маршалу двора није издао директну 
наредбу.

Да ли то краљ Петар скида одговорност 
са себе за случај да дође до похаре, питао се 
професор Ђукановић, или врши посредну 

“If that’s so...” 
“It has been like that for centuries.” 
“Th en let Colonel Knežević go to Dečani 

and take with him the crown, the coronation 
cloak and all that goes with it.” Th e King spoke 
of his insignia as of something which did not 
belong to him anymore but to somebody else; 
he had not even given a direct order to the Mar-
shall of the Court. 

‘Was the King freeing himself of the re-
sponsibility in case of devastation?’ Professor 
Djukanović asked himself, ‘or was he perform-
ing the intermediary handing over of regal in-
signia to another person.’

Colonel Knežević saluted King Petar accord-
ing to the regulations and, though he did not get 

“If that’s so...” 

CHRISTMAS STORY/ БОЖИЋНА ПРИЧА
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предају краљевских знамења другом?
Пуковник Кнежевић је прописно салути-

рао краљу Петру и, мада није добио очекива-
ни отпоздрав, кренуо је у Дечане да изврши 
изречен налог, могло би се рећи невољно.

Изгледало је као да краљ Петар није на-
мерно отпоздравио на салутирање пуков-
ника Кнежевића, како ништа не би морао 
још да објашњава, и да се, бајаги, љутио на 
власника куће адвоката Љубомира Нешића, 
наређујући шта све треба да спали како му не 
би деца од непријатеља пострадала.

Гледајући све то, са сетом, и сам пометен у 
души, професор Илија Ђукановић је, ни сам 
не знајући зашто, и откуд одједном, почео да 
пореди удес краља Петра са удесом светог 
краља Стефана Дечанског. И сам уплашен 
поређењем, у жељи да га одагна из свести, 
да не иде даље јер га је већ обелајило, машио 
се за неколико фотографија са огромне хрпе 
одређене за спаљивање са сандуцима двор-
ских докумената. Прелиставајући ове фото-
графије летимичним погледима, зауставио 
се на фотографији краља Петра на топовској 
кари коју вуку четири мршава и безвољна 
вола. Баш безвољна вола, то се тачно видело 
на фотографији коју је негде између Пре-
полца и Блаца начинио војни сликар Ристо 
Марјановић. Упитао је реда ради:

„Ваше величанство, могу ли ову слику да 
задржим за успомену?“

„Шта ће Вам? Да је сачувате за историју?“, 
питао је краљ Петар не скривајући поругу 
и према себи, и према професору и његовој 
жељи, и према историји.

„Да ли знате и јесте за историју, без обзи-
ра на Вашу јеткост, Ваше величанство!“

Сада је краљ Петар желео да погледа која 
је фотографија у питању.

„Можда, да смо велики народ, да смо 
Французи... Знате ону Наполеонову слику, 

the expected salute back, he set off to Dečani to 
carry out the given order, albeit unwillingly. 

It seemed that King Petar didn’t salute back 
on purpose to the salute of Colonel Knežević, 
so that he wouldn’t need to give any additional 
explanations. He, allegedly, was also angry with 
the owner of the house, Ljubomir Nešić, the 
lawyer, who was ordering which things had to 
be burnt so that his children wouldn’t get killed 
by the enemy. 

Looking upon all this, with melancholy, 
confused in his soul, Professor Ilija Djukano-
vić himself not knowing why, and why so all 
of a sudden, started comparing the destiny of 
King Petar with the destiny of Saint King Stefan 
Dečanski. Startled by the comparison, wishing 
to drive it away from his mind, not to go any 
further because this much had already made a 
mess, he reached for several photographs from 
a huge pile set aside for burning together with 
boxes full of court documents. Going through 
these photographs hastily, he stopped at the 
photograph of King Petar on the gun ammuni-
tion wagon pulled by four meager and unwill-
ing oxen: really unwilling oxen, one could see 
that on the photograph which had been taken 
by the military photographer, Risto Marjano-
vic, somewhere between Prepolac and Blace. 
For the sake of appearances, he asked: “Majes-
ty, may I keep this photograph as a souvenir?” 

“What do you need it for? To save it for the 
history?” asked King Petar without conceal-
ing his mockery towards the Professor and his 
wish, and towards history. 

“You are joking, but it is for history, regard-
less of your scathing remark, Your Majesty!”

Now King Petar wanted to see which photo-
graph was in question. 

“Maybe, if we were a great nation, if we were 
French... you know that painting of Napoleon, 
the big one, upon his return from Moscow? 
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ону велику при повратку из Москве?... Ето, 
да смо Французи сад би била историја има-
ла још једну такву слику... Али ми смо мали 
народ за велике слике историје... Нама исто-
рија одређује само патње... ни мањег народа, 
ни већих патњи!“ Краљ Петар се с напором 
и знатижељом загледао у леву страну фото-
графије, у једну нејасну, магличасту и неух-
ваћену целу људску прилику, по страни иза 
воловске запреге и муниционе каре, која као 
да покушава да уђе у слику: „Пуковниче То-
доровићу, није ли ово она наша веселница?“

„Која веселница, Ваше величанство?“ 
краљев ађутант је био затечен питањем.

„Како која? Она што рекосте да тражи 
сина? Погледајте, ја мислим да је баш она.“

Ни пуковник Тодоровић, ни професор Ђу-
кановић нису могли да утврде да ли је нејасна 
прилика мушка или женска, али су, само згле-
дајући се, своје виђење задржали за себе.

„Кад вам испред очију прође све оно што 
је мени прошло у животу, видећете оно што 
не виде други“, промрмљао је краљ Петар и 
окренуо се према свом лекару Светиславу 
Симоновићу који је припремао малу путну 
апотеку: „Господине докторе, ви нисте пу-
ковски, већ мој лекар и све те лекарије да се 
сместа пошаљу у прву болницу.“

„Протестујем, Ваше величанство!“, није 
се предавао доктор Симоновић. „Ја сам Ваш 
лекар, добро знам Ваше здравствено стање 
и без лекова се не могу старати о Вашем 
здрављу. Без лекова Вам ни ја не требам.“

„Само најнужније!“, само је мало краљ по-
пустио. „Уосталом, душу ми не можете изле-
чити. У њој ме сад највише боли, па ако ме све 
друго боли, бар ћу мање осећати бол у њој!“ 

 Преузето из романа Чарапе Краља Петра, 
Милована Витезовића

There, were we French, history would have an-
other picture like that. But we are a small nation 
for big pictures of history. History sets for us only 
sufferings. Such a small nation and such great 
sufferings!” With effort and inquisitiveness, King 
Petar stared at the left corner of the photograph, 
at an unclear, blurred and only half-caught figure, 
at the side and rear of the ammunition wagon 
pulled by oxen, who appeared to be trying to en-
ter the frame of the photograph: “Colonel Todor-
ović, isn’t this that wretched woman of ours?” 

“Which wretched woman, Your Majesty?” 
the King’ adjutant was caught by this question. 

“What do you mean which one? The one 
you said was looking for her son? Have a look, 
I think it’s her.”

Neither Colonel Todorović nor Professor 
Djukanović could ascertain as to whether the 
unclear figure was a male or a female but look-
ing at one another they kept their opinion to 
themselves.

“When all the things that have passed be-
fore me in my life pass before you, you will see 
things other people do not see,” muttered King 
Petar and turned to his doctor, Svetislav Simo-
nović, who was preparing a small first aid kit: 
“Doctor, you are not the regimental doctor but 
my personal one and all these medicines are to 
be immediately sent to the nearest hospital.” 

“I protest, Your Majesty!” Doctor Simo-
nović wouldn’t give up: “I am your doctor, I 
know very well your state of health and I can-
not take care of your health without medicines. 
Without medication you don’t need me either.” 

“Only the most necessary!” the King gave 
way only a little; “However, you cannot cure 
my soul. There I have the greatest pain, so if 
everything else pains me, I shall at least feel less 
pain in it!”

From the Book “King Peter’s Socks”,
by Milovan Vitezovic

CHRISTMAS STORY/ БОЖИЋНА ПРИЧА
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Рецепт за Божићну чесницу
(околина Врњци, Врњачка Бања, србија)

намирнице: 300г брашна, 100г кукурузног браш-
на, 1 кесица прашка за пециво, 1-2 кашичице соли, 1-2 
кафене шоље уља, 1 јаје, кисела вода (по потреби).

Све замесити у већу чинију и додати мало ки-
селе воде. Промешати кашиком.  Кад тесто поч-
не да се одваја од чиније, ставити га у подмазани 
плех (тепсију). У тесто метнути новчић, гранчицу 
бадњака, језгро од ораха и зрно пшенице.

На страну ставити две кашике теста од којег 
ће се касније умесити крст. Кад се у тесто утисне 
новчић, гранчица бадњака, орах и зрно пшенице, 
чесницу премажите медом. Умесити, затим, остатак 
теста у знаку крста и ставити га на врх чеснице. Чес-
ницу пећи у рерни 20-25 минута на температури од 
360 степени. 

Чесница се служи током Божићног свечаног 
ручка. Не сече се ножем, него присутни на ручку од 
чеснице одломе по један комадић. Укућани, потом, 
гледају да ли се у изломљеном парчету чеснице до-
били неки од стављених ствари. 
символика: 
•  Новчић символизује материјално благостање, од 

Бога благословено. 
•  Гранчица бадњака указује на нашу веру у Бога.
•  Орах символизује хармонију и слогу у породици.
• Зрно пшенице символизује хлеб (Живота).
•  Мед символизује лепоту живота у години која нам 

предстоји.

Рецепт је најљубазније дала бака Љубинка Павловић 
из парохије Светог Јована Крститеља СПЦ у Па-
терсону, NJ

Recipe foR chRistmas
chesnica BRead
(as made in Vrnjci, Vrnjacka Banja, serbia)

ingredients: 300 grams of flour (about 2 1/2 cups), 
100 grams of corn flour (about 3/4 cups), 1 pouch of 
baking powder (14g, about 2 teaspoons), 1-2 teaspoons 
of salt, 1-2 small coffee cups of oil (cups sized for Serbian 
coffee or espresso), 1 egg, Sparkling water as needed.

Knead everything in a large bowl and add a lit-
tle amount of sparkling water. Stir it with a wood-
en spoon. When the dough starts to separate from 
the bowl, place it in a pre-oiled tray. Hide in differ-
ent sections of the dough the following objects: a 
coin, a branch of the oak tree, a walnut piece and 
a wheat grain. 

Set aside about two spoons worth of the dough, 
which will be used later to form a sign of the cross 
on top of the chesnica. When the coin, the branch of 
the oak tree, the walnut core, and the wheat grain are 
placed into the dough and it is formed into a round, 
spread honey over the chesnica. At this point, use 
the two spoons of dough that you had set aside ear-
lier to shape a cross, and place on top of the chesnica 
in the center.  Bake the chesnica in the oven for 20-
25 minutes at a temperature of 360 degrees. 

During the Nativity festive lunch, the chesnica 
is not cut by knife, but rather broken by hand and 
served to family members. Each guest searches their 
piece of bread to see if they can find a hidden object. 

symbolism: 
•  The coin represents a material prosperity, 

blessed by God. 
•  The oak tree symbolizes our faith in God. 
•  The walnut symbolizes harmony in the family 

and its well-being. 
•  The grain of wheat symbolizes bread (of Life).
•  The honey symbolizes the beauty of life in the 

coming year.

The recipe was kindly given by grandma Ljubinka Pav-
lović from the parish of St John SOC in Paterson, NJ
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KIdS’ CORneR / ДеЧјИ кутАк

Волим Божић јер...
I love nativity because...
МАРИЈА СРБЉАК, 8 ГОДИНА
Божић је дан када се Бог 
родио и правим чесницу са 
мамом.
MARIJA SRBLJAK, AGE 8
Nativity is the day when 
God was born and when I 
make chesnica bread with 
my mom.

ЈОВАНА СРБЉАК, 8 ГОДИНА
На Божић породично идемо 
у цркву.
JOVANA SRBLJAK, AGE 8
On Christmas we go to 
church as a family.

ВАСИЛИЈЕ ЦВЕТАНОВИЋ, 
6 ГОДИНА
На Божић се родио Бог и 
волим да отварам поклоне 
али и ломим чесницу.
VASILIJE CVETANOVIC, AGE 6
God was born on Christmas 
and I like to open gifts 
but also to break chesnica 
bread. 

АНАСТАСИЈА СРБЉАК, 
11 ГОДИНА
Божић је црквени празник, 
тада се родио Господ 
Исус Христос. Тога дана 
волим да китим бадњак 

слаткишима и да идем 
у цркву. На Божић се 
поздрављамо поздравом: 
Христос се роди! Ваистину 
се роди!
ANASTASIJA SRBLJAK, AGE 11
Nativity is a church feast 
day when the Lord Jesus 
Christ was born. On that day 
I like to decorate our yule 
log tree with candy and to 
go to church. On Nativity 
we greet  each other with 
the greeting: Christ is born! 
Truly He is born!

МИЛАН ШТЕКОВИЋ, 
9 ГОДИНА 
Волим да  сви заједно 
славимо Божић са 
родитељима.
MILAN STEKOVIC, AGE 9
I like when we celebrate the 
Nativity together with our 
parents.

ПЕТАР ГОРОЊА, 3 ГОДИНЕ 
За Богин рођендан палимо 
свећу у зеленом житу, 
идемо у цркву, и код куће 
ломимо чесницу, једемо 
колаче и пијемо сок.
PETAR GORONJA, AGE 3
For God’s birthday we light 

candles in fresh wheatgrass, 
go to church, and at home 
we break chesnica bread, eat 
cakes and drink juice.

ЛУКА ГОРОЊА, 8 ГОДИНА
Рано ујутро на Бадњи дан 
волим да идем са татом 
по бадњак. На Божић идем 
у цркву па онда код куће 
ломимо чесницу и увек ја 
нађем новчић!
LUKA GORONJA, AGE 8
Early morning on Christmas 
Eve, I like to go with my dad 
to get the yule log. On the 
Christmas feast day I go to 
church, and then at home 
we break the chesnica bread 
and I always find the coin!

ПАВЛЕ УГЉЕША, 9 ГОДИНА
Тога дана највише волим да 
ломим чесницу.
PAVLE UGLJESA, AGE 9
On that day most of all I like 
to break chesnica bread.

ЛУКА ГРУБОР, 4 ГОДИНЕ
Божић је Божији рођендан и 
имамо славље.
LUKA GRUBOR, AGE 4
Christmas is God’s birthday 
and we have a celebration.
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ЛАЗАР СТЕВАНОВИЋ, 
3 ГОДИНЕ
Спремамо свечану вечеру а 
након тога идемо за татом 
као пилићи скупљајући 
воће, новчиће и орахе.
LAZAR STEVANOVIC, AGE 3
We have a fancy dinner, and 
after that we follow Dad 
pretending we are like little 
chicks and we collect fruit, 
money and nuts.

КАТАРИНА СТЕВАНОВИЋ, 
5 ГОДИНА
Тата, брат Лазар и ја идемо 
да посечемо бадњак а 
навече пијучемо око 
бадњака.
KATARINA STEVANOVIC, AGE 5
My brother Lazar, Dad and 
I cut down the Oak branch 
badnjak with an axe. We say 
“pio quack” “pio quack”  and 

chirp like chicks around the 
badnjak.

ФИЛИП ЧУБРОВИЋ, 
10 ГОДИНА
Идемо у цркву, потом 
добијамо освећени бадњак 
из руку оца Ђокана. Божић 
је дан када се родио Бог и 
сви су радосни.
FILIP CUBROVIC, AGE 10
We go to church, then we get 
a blessed Oak branch badnjak 
from Fr. Djokan. Bozic is when 
God was born and everyone 
is happy.

СОФИЈА ГОРОЊА, 6 ГОДИНА 
За Божији рођендан волим 
са мамом да правим 
чесницу. На бадње вече 
са својом браћом у слами 
тражимо орахе, бомбоне и 
пијучемо као пилићи.

SOFIJA GORONJA, AGE 6
For God’s birthday, I like to 
make chesnica bread with 
my mom. On Christmas Eve 
my brothers and I search for 
nuts and candies in the hay 
and we peep like little chicks.

АНДРЕЈ БРАНОВИЋ, 
6 ГОДИНА
Носим лепо одело и кравату. 
Божић је Божији рођендан.
ANDREAS BRANOVIC, AGE 6
I wear a nice suit and tie. 
Nativity is God’s birthday.

АЛЕКСА БРАНОВИЋ, 
8 ГОДИНА
Божић је Божији рођендан и 
украшамо икону бадњаком.
ALEX BRANOVIC, AGE 8
Christmas is God’s birthday. 
We put our Oak branch 
badnjak on top of the icon.
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KIdS’ CORneR / ДеЧјИ кутАк

1. ПУТИР/ CHALICE

2. ЦРКВА/ CHURCH

3. ЗВОНО/ BELL.

4. ЈЕВАНЂЕЉЕ/ 

GOSPEL

5. ИКОНА/ ICON

6. КРСТ/ CROSS

7. КАШИКА/ SPOON

8. СВЕЋА/ CANDLE

Connect words and pictures
Споји речи и слике
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Find the right way!
Пронађи прави пут!
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KIdS’ CORneR / ДеЧјИ кутАк

Color the Image! / Обоји слику!
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Word Find / Пронађи реч
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Бог је постао човек, да би човек постао Бог.
Свети Атанасије Велики (+373)

For the Son of God became man so that we might 
become God.
St. Athanasius the Great (+373)

А када дође пунота времена, посла Бог Сина 
Својега, Који се роди од жене, Који би под 

законом, да искупи оне који су под законом, да 
примимо усиновљење.

Свети Апостол Павле (+67)

But when the fulness of the time was come, God 
sent forth his Son, made of a woman, made under 
the law. To redeem them that were under the law, 

that we might receive the adoption of sons.
Holy Apostle Paul (+67)

Богодете Христос нас ослобађа од тираније 
власти и силе, страха и ропства. Он од нас 
тражи само љубав, слободну и радосну.
Александар Шмеман (+1983)

The Christ Child liberates us from the tyranny of 
power and authority, of fear and of slavery. He asks 
from us only love, free and joyful.
Alexander Schmemann (+1983)

GReAT PeOPle SAY… / ВеЛИкАНИ кАЗују...
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Божић, Божић, благи дан. Благог Христа 
рођендан.

Свети Николај Велимировић (+1956)

The Nativity, the Nativity, mild day. Of gentle (mild) 
Christ birthday.

Saint Nicholai Velimirovich (+1956)

Поштујте, браћо, дане празничне, понајвише 
дан Рођења Христовог; јер ко Рођење Христово 
назове мајком свих празника, тај неће 
погрешити.
Свети Јован Златоусти (+407)

Respect, brethren, the feast days, most notably 
the day of the Nativity of Christ; because one who 
names the Nativity of Christ the mother of all feast 
days, that will not make a mistake.
Saint John Chrysostom (+407)

Будите мудри као змије и безазлени као 
голубови.

Господ Исус Христос

Be ye therefore wise as serpents and harmless as 
doves.

Lord Jesus Christ
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