
Освећење Домова са Богојављенском Водицом 

 
Назовите проту Брацу Кршића да закажете термин за освећење вашег дома 
Богојављенском водицом и разговор с њим, или пак испуните формулар на крају 
овог писма и пошаљите га поштом у коверти која је приложена 
(frbratso@sbcglobal.net , 619-276-5827, мобилни 619-316-2362). Хвала! 
 
Питање: Зашто се Светом Богојављенском Водом кропе домови православних хришћана и 
уопште, како се и зашто она користи? 
Одговор: У једној од молитава које се читају на Великом водоосвећењу чујемо и ове речи: ``За оне који 
је (Свету воду) захватају и црпе ради освећења својих домова, Господу се помолимо. Да она буде на 
очишћење душа и тела свима који је вером захватају и пију, Господу се помолимо.`` Освећење воде и 
кропљење наших домова том освећеном водом и пијење Свете воде није тек само једна у низу многих 
традиција, или нешто што се `ваља`, већ је то пре свега живи и видљиви знак Божијег присуства међу 
нама; то је примање Божије благодати која нам се даје у Светој води.  
 
Питање: Како се и колико дуго чува Света Вода? 
Одговор: Сваки дом би требало да има једну посебну стаклену и пластичну посуду (флашу) која ће се 
користити само за чување Свете воде. Света вода није подложна кварењу нити ма каквим променама и 
може се чувати и користити неограничено дуго. Ако нам је преостало свете воде од претходне године, 
њој се само додаје новоосвећена вода и тако из године у годину. Света вода се не сме бацити нити 
просути.  
 
Питање: Зашто свештеник долази у дом и доноси свету водицу? 
Одговор: Улазећи у домове православних хришћана свештеник, пре свега, доноси Божији благослов. 
Свештеник никада и никуда не иде у своје име. Он је увек у мисији, јер речју, делима и нарочито 
свештеним радњама проповеда Онога који је рекао: ``Идите и начините све народе мојим ученицима`` 
(Матеј 28:19). Посећујући домове својих парохијана, свештеник, као инструмент Божије благодати и као 
духовни отац, доноси Христов мир са собом, док пак парохијани примају благодат која се даје кроз 
Свету воду и благодатну силу Часнога Крста.  
 
Питање: Шта треба спремити за долазак свештеника у дом? 
Одговор: Потребно је, на чистом столу, припремити, суд са водом, свећу, икону и мали поменик (списак 
живих и у Господу уснулих чланова породице). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Наша породица жели да Прото Брацо дође и освети наш дом богојављенском водицом. Следећи термини 
су одговарајући за нашу породицу (молимо вас да испуните овај формулар и да га поштом пошаљете 
Проти Браци и коверти која је приложена): 
 

1. Први термин (датум и време):_________________________________________________________ 
 

2. Други термин (датум и време):________________________________________________________ 
 

Име и презиме:____________________________________________________________________________ 
 
Имена породичних чланова:_________________________________________________________________ 
 
Адреса:___________________________________________________________________________________ 
 
Кућни тел.:_______________________________ Мобилни:_______________________________________ 
 
Имејл адресе:_____________________________________________________________________________ 
 
Белешке/Порука:__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


