
 

 

МАТЕРИЦЕ – ИСТИНСКИ ПРАЗНИК ЖЕНА 

Живећи у условима модерног света, свесни смо чињенице да се жени и девојци 

свакодневно постављају нове улоге и циљеви, које она ипак прати да би опстала у 

суровим условима модерног доба. За то су највише криви борци за лажна женска права. 

Феминистички покрет и тзв. еманципација, подстицани од стране антихришћанских 

сила и њима подређених политичких фактора, нанели су женама пуно зла и велику 

душевну деградацију. Желећи, наводно, да жену „ослободе од власти мушкарца“, 

подмукли креатори новог мондијалистичког антихришћанског поретка потчинили су је 

себи, новцу и наказној потрошачкој зависти, јер жена за њих није циљ већ само и 

искључиво средство. Створили су атмосферу у којој се жени оспорава, негира и одузима 

најважнија и најлепша улога Богом дана, да буде брижна мајка и добра супруга. 

У том духу, још почетком 20. века, у знак сећања на америчке феминистичко-

левичарске протесте одржане 1909. године, 8. март широм света почиње да се 

прославља као „Међународни дан жена“. У мрачним временима богоборне и 

антисрбске комунистичке окупације овај празник је масовно прослављан и у србским 

земљама, док су га пре Другог светског рата прослављале само жене левичарских 

уверења. Осим тога што нема никакве везе са србском православном традицијом, овај 

„празник“ неретко пада у дане Великог, тј. Васкршњег поста, те је његово прослављање 

по обичајима потрошачког друштва ништа друго до одраз помодарства и духовног 

посрнућа.  

Насупрот безначајном, антихришћанском  и лажном Дану жена, дочекујући празник 

насветијег Рођења на земљи, србски народ и Црква две недеље пред Божић 

обележавају истински празник жена – Материце. 

Овај дивни празник је део тронедељног циклуса празника који се славе пред 

Божић: Детињци – Материце – Оци, а налази се у средишту овог циклуса, као што је и 

мајка у средишту породице, као чуварка огњишта и породичне љубави, као она која све 

повезује, као спона и духовни мост, будући да је својим назначењем на то управо и 

призвана. Она је спона деце и очева, али и породице и Христа, око ње се матичи и на 

њеној духовној зрелости узраста читава породица. Она све то чини по икони Мајке 

Божије, која је спона земаљског и небеског, лествица уз коју душе усходе ка Христу. 

Материце су празник жена које о сваком детету и човеку брину с љубављу, као о 

Божијем чеду. Ово није само празник телесног материнства, већ и духовног, па овај 

празник честитамо мајкама, бакама, монахињама, духовним мајкама, кумама, 

сестрама по крви и Духу! 
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