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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ 
О БОЖИЋУ 2017. ГОДИНЕ

И Р И Н Е Ј
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ

ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ 
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМ 

АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – СВЕШТЕНСТВУ, 
МОНАШТВУ И СВИМ СИНОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ 

ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА 
НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ 

БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
„Ако је ко у Христу, нова је твар;

старо прође, гле, све ново постаде“
(II Кор. 5, 17)

Драга браћо и сестре,
Установа Новога и Вечнога Заве-

та Бога и човека остварена је упра-
во на данашњи дан, на први Божић у 
историји. Јер, данас је, љубљена де-
цо духовна, превечни Бог извршио 
дело веће од стварања универзума и 
испунио обећање дато нашим праро-
дитељима, обећање о коме су проро-
ци од памтивека прорицали, а које је 
Пречиста, Преблагословена и увек 
Дјева Марија у смирењу прихвати-
ла. Бог Логос постаде човек и наста-
ни се међу људима (Јован 1, 14). Син 
Оца небеског бива роду људском са-
времен, како би човек постао саве-
чан Богу. Господ Сведржитељ „унизи 
Себе узевши обличје слуге“ (Филип. 
2, 7) и постаде једнак телу смирења 
нашега, да би нас учинио једнакима 
лику славе Његове. Зато богомудри 
апостол Павле у усхићењу кличе: „О 
дубино богатства и премудрости и 

разума Божјега! Како су неиспитиви 
судови Његови и неистраживи путе-
ви Његови!“ (Рим. 11, 33).

У време оно, велелепну и надах-
нуту химну: „Слава на висини Богу, 
и на земљи мир, међу људима добра 
воља!“ клицало је мноштво анђел-
ске војске док је небо звездом ука-
зивало на Витлејем, родни град све-
тога пророка и цара Давида, на Дом 
хлеба, где се ваистину јави Хлеб Жи-
ви Који сиђе с небесâ. У тихој духов-
ној светлости божићне ноћи људско 
лице превечног Сина Јединородног 
радосно дочекаше погледи пастирâ 
(Лк. 2, 4 – 15). Будући да је ова вели-
чанствена тајна побожности – јавља-
ње Сина Божјег у телу – непојмљива 
анђелима и људима, превечни план 
Божје свепрожимајуће љубави почео 
се откривати у свештеној тишини ви-
тлејемске пећине, испуњене крајњим 
смирењем и неизрецивом добротом. 
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И заиста, приступајући побожно гра-
ду Давидову, заједно са небоземним 
хоровима светих, духовним очима 
видимо како у Ономе кроз Кога је 
створено све што је на небесима и на 
земљи „обитава сва пуноћа Божан-
ства телесно“ (Кол. 2, 9). Ова богоот-
кривена истина се проповеда у нашој 
светој Цркви небројено пута речима 
да је Син Божји „ради нас људи и ра-
ди нашега спасења сишао са небеса и 
оваплотио се од Духа Светога и Ма-
рије Дјеве и постао човек“.

Спасење о којем говори Символ 
вере, драга браћо и сестре, превази-
лази свако људско очекивање. Ни-

је се Бог очовечио како би показао 
Своју славу и величанство нити да 
би се, праћен војскама небеским, по-
јавио у овоме свету као његов Госпо-
дар. Спаситељ је благоизволео ро-
дити се од Пресвете Богородице и 
Приснодјеве Марије како би човек, 
благодатним силама Духа Светога, 
крштењем, учешћем у светој Литур-
гији и животом у Христу, био пре-
порођен и постао бог по благодати, 
сабрат и сутелесник Богочовека. То 
нам је Он Сâм омогућио захваљују-
ћи истинском рађању за живот веч-
ни које нам дарују свето крштење, 
миропомазање и свеукупни свето-
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тајински живот са врхунцем у светој 
Литургији, праћен нашим трудом да 
задобијемо јеванђелске свете врлине. 
Почевши да истински припадамо За-
једници деце Божје, Цркви, ми благо-
датно учествујемо у божанском жи-
воту Христовом и бивамо спасавани 
и спасени у њој.

У најблиставијој светлости и чуде-
сној радости Божића древна народна 
мудрост изнедрила је здравицу: „Дај, 
Боже, здравља и весеља у овом до-
му, нека нам се рађају здрава дечи-
ца, нека нам рађа жито и лозица, нека 
нам се увећава имовина у пољу, то-
ру и обору!“ Заиста је дубок смисао 
и далекосежна животна порука ове 
древне мудрости. Ништа нам, дра-
га децо духовна, неће вредети ни др-
жава, нити уређени градови и села, 
ни економски напредак коме толико 
тежимо, нити сва добра овога света, 
ако као народ постепено, али сигур-
но нестајемо, тојест ако више умире-
мо него што се рађамо. Нашим хри-
шћанским прецима није било тешко 
да, током своје бурне историје, изно-
ва, после најтежих искушења и не-
воља, а некада и дословце из пепела, 
васпоставе државу, привреду, култу-
ру и све оно што их је одувек чини-
ло припадницима истински европске 
цивилизације. То им је сваки пут по-
лазило за руком јер су њихови домо-
ви били испуњени вером, врлинама 
и снагом, док су им се деца изобил-
но рађала. Имајмо отуда на уму закон 
Господњи и опомињимо се нарочито 
заповести Божје дате прародитељи-
ма Адаму и Еви која гласи: „Рађајте 

се и множите се, и напуните земљу, 
и владајте њоме!“ (I Мојс. 1, 28). Сто-
га, љубљени у Христу Исусу, немојмо 
занемаривати испуњавање ове запо-
вести! И Сâм Господ љубави своје-
вољно пристаде да се оваплоти и по-
живи међу нама, а Рођењем од Дјеве 
Марије занавек освети и даде смисао 
материнству и рађању.

У овим светим божићним дани-
ма усрдно се молимо за сву нашу јед-
новерну браћу и сестре у Отаџбини 
и расејању, са жељом да Богомладе-
нац Исус Христос разгори у њиховим 
срцима и домовима смирену радост 
витлејемске светлости, којом небо и 
земља данас бивају просветљени и 
блистају. Особито позивамо све вер-
не да, у овој тихој ноћи, срцем и ду-
шом буду једно са многострадалним 
православним српским народом ко-
ји верно чува и брани сваку стопу 
свете земље Косова и Метохије, ко-
ја нам је, не заборавимо никада, да-
рована од Господа као вечни залог. 
Времена бурна су долазила и прола-
зила. За све то време наши преци су 
у својим срцима неизбрисиво носи-
ли Пећку Патријаршију, Грачаницу, 
Богородицу Љевишку, Бањску, Де-
чане, Свете Архангеле и на хиљаде 
других светих олтара широм Косо-
ва и Метохије. Знали су и памтили 
ко је на ту свету земљу крочио још у 
давном седмом столећу и раније, ка-
ко бележе византијске хронике. Зна-
ли су ко је остављао записе на грн-
чарији из 9. века и ко је отварао прве 
школе при манастирима, писао књи-
ге, живописао фреске и иконе, зидао 
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храмове, отварао прве болнице, пи-
сао словенске књиге… Знали су да је 
велики рашки жупан Вукан у 11. ве-
ку одбранио град Звечан. Знали су 
који су владари из лозе Немањићâ, 
Лазаревићâ, Бранковићâ, Петровићâ, 
Обреновићâ и Карађорђевићâ поди-
зали светиње широм српске земље. 
Све су то знали наши преци, браћо и 
сестре. А знамо то и ми, њихови по-
томци. Знамо још нешто. Знамо да је 
на Косову и Метохији остао наш на-
паћени народ да мученички исповеда 
своју свету православну веру и хра-
бро сведочи своје српско име. Знамо, 
као што и они знају, и не заборавља-
мо ништа од свега тога, јер су Косово 
и Метохија наш Јерусалим, наша све-
та земља. И зато можемо да, заједно 
са псалмопојцем Давидом, молитве-
но обећамо: „Ако заборавим тебе, Је-
русалиме,“ – ако заборавим тебе, Ко-
сово и Метохијо, – „нека ме заборави 
десница моја!“ (Пс. 137, 5).

Браћа наша по вери, не само на Ко-
сову и Метохији него и другде, суоче-
на су са искушењима. Посебно данас, 
Богомладенац Христос нас подстиче 
да ми, православни хришћани и де-
ца Цркве, Његовом благодаћу осна-
жени, без обзира на то како се други 
односе према нама било где, у Отаџ-
бини, окружењу и васцелом свету, 
свима узвраћамо, по заповести Бож-
јој, братски и пријатељски, ма које ве-
ре и народности они били, знајући да 
нас Бог љубави пита шта ми чинимо 
другима, а не шта други чине нама.

Данас, када Пресвета Дјева Ма-
рија рађа Превечнога Бога, молимо 

се за све људе, а нарочито за младе, 
намучене страшним пороцима нар-
команије, алкохолизма, разврата, ле-
њости, гнева, среброљубља, зависти, 
гордости, неумерености, безосећај-
ности и свим другим пороцима који, 
обећавајући привидну радост, запра-
во унижавају боголико достојанство 
човека и чине га робом. Молимо се 
да их Господ над војскама укрепи ка-
ко би познали истину и препознали 
лик Божји у себи, па да смело уста-
ну и збаце окове погрешног избора. 
Господ Исус Христос говори: „…По-
знаћете истину и истина ће вас осло-
бодити… Свако ко чини грех роб је 
греху“ (Јн. 8, 32. 34). Ми смо сло-
бодни у правом смислу речи онда 
кад идемо путем врлинског живота, 
који извире из стваралачке заједни-
це љубави са Богом. Насупрот томе, 
злоупотреба дарова Божјих и потен-
цијала које имамо, као и избор по-
грешног стила живота, раслабљује 
и разара нашу слободу, ниподашта-
ва нашу личност, производи осећај 
празнине и бесмисла и, напослет-
ку, води у духовно ропство. Слобо-
да је, драга наша децо духовна, сло-
бода за Христа, за другога, за живот 
и здравље. Слобода за вечност. Та-
кву слободу нам може дати једино 
Бог јер је управо Он Слобода, сме-
лост и снага. Једино слободом ко-
ја подразумева ослушкивање воље 
Божје и самоограничење пред бли-
жњима и пред створеном природом 
могу се савладати страшни и у на-
шем народу незапамћени сукоби из-
међу супружникâ, родитељâ и деце, 
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рођакâ и кумова, о којима, нажалост, 
пречесто слушамо и читамо.

Блага Вест Рождества Христовог 
данас се објављује и свету у којем 
звецка оружје, у којем се спроводи 
насиље над појединцима и народима, 
у којем владају неједнакост и соци-
јална неправда, у којем су невина де-
ца жртве ратних сукоба, различитих 
врста злоупотреба и глади, над којим 
је свакодневно надвијена нуклеарна 
претња. Иако забринути, не губећи 
наду, молимо се Витлејемском Бого-
младенцу да просветли таму и окре-
не добру оне који држе полуге моћи 
у својим рукама.

Не бојмо се! Уместо овоземаљ-
ских брига и страха, молимо се да 
мир Божји данас испуни наша срца! 
То је мир који није пасивност и равно-
душност него динамична, стваралач-
ка и, поврх свега, непрестано актив-
на сила која има моћ да преображава, 
као и да доноси спасење не само нама 
већ и људима око нас. Благодатно ис-
куство светога Серафима Саровскога 
сведочи: „Стеци дух мира и тада ће се 
хиљаде око тебе спасти“.

Бог Који је са нама – Емануил – је-
сте управо тај Мир кроз који долази 
мир Царства небеског. Такав мир се, 
свакако, не може поистоветити са не-
кадашњим, садашњим и будућим по-
кушајима остварења миротворства 
на овој земљи, а који не подразуме-
вају однос у чијем је средишту Тро-
јични Бог. Христов мир је јединствен 
јер је заснован на неизрецивој и нес-
хватљивој љубави Оца небеског, „Ко-
ји тако заволе свет да је Сина Својега 

Јединороднога дао да нико ко веру-
је у Њега не пропадне него да свако 
има живот вечни“ (Јн. 3, 16). Богочо-
век Господ Исус Христос се, дакле, 
рађа од Дјеве Марије како би умро на 
Крсту и васкрсао из мртвих, дарују-
ћи мир и блаженство вечнога живота 
свеколикој твари. Овакву стварност 
задобијања мира који побеђује грех 
и смрт, драга децо духовна, ми дожи-
вљавамо не само данас, на празник 
Рождества Христовог, већ и сваки 
пут када се сабирамо у нашим све-
тим храмовима на божанствену Ли-
тургију и када се причешћујемо Жи-
вим Христом.

Славећи данашњи празник, помо-
лимо се да срца наша постану Витле-
јемска Пећина у којој се рађа Хри-
стос Син Божји, како бисмо и ми, 
обасјани светлошћу витлејемске зве-
зде, просвећени мудрошћу мудрацâ 
са Истока, надахнути Духом Светим, 
Који је осенио Мајку над мајкама и 
умирио немире праведнога Јосифа, 
смело клицали на све четири стране 
света, објављујући долазак Онога Ко-
ји нас спасава:

Мир Божји, 
Христос се роди!

Дано у Патријаршији Српској у 
Београду, о Божићу 2017. године.

Ваши молитвеници пред колевком 
Богомладенца Христа:

Архиепископ пећки, Митрополит 
београдско-карловачки и Патријарх 
српски ИРИНЕЈ са свим Архијереји-
ма наше Свете цркве.
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ОДРЖАН ПЕТИ ВИДОВДАНСКИ САБОР 
Пети пут је црквена општина Линц, организовала Видовдански сабор 

у недељу 2. јула. Иако киша овог пута није дозволила да се у порти храма 
Светог Оца Василија Острошког организује програм, као претходних годи-
на, ипак се нашло решење да се све одржи у храму.

Бројни верници су имали шта 
да виде, поготово да чују, јер 
је у самом храму виђен богат 

културно-уметнички садржај. За то 
су се побринули чланови хора Светог 
Георгија и Српског просветног кул-
турног – друштва „Просвјета“ из Пр-
њавора, који су допутовали у посету 
на позив српског КУД Острог из Лин-
ца. Они су у пратњи својих домаћина 
у суботу посетили војничко гробље 
из Првог светског рата на коме се гра-
ди спомен капела српских новомуче-
ника. На овом гробљу је сахрањено 
око 8000 Срба.

Све је почело редовном недељном 
литургијом, коју је служио надле-
жни свештеник протојереј-ставро-
фор Драган Мићић. Још уочи њеног 
почетка, предивним појањем 25 чла-
нова хора из Прњавора, које предво-
ди јереј Радислав Нунић, изазвало 

је пажњу верника, који су ужурба-
но долазили на богослужење. Гости 
из Републике Српске су и током целе 
литургије складно пратили богослу-
жење свештеника Мићића. Служен 
је и парастос косовским страдални-
цима, а прота Драган је на крају, у на-
дахнутом говору, подвукао да су Ви-
довдан и жртве Косовске битке вечно 
уткане у биће српског народа.

Уследио је затим програм гостију 
из Прњавора а који је и овог пута вео-
ма успешно водила г-ђа Дијана Васић. 
Рецитоване су песме о Косову и Ме-
тохији, као и појале духовне и светов-
не националне песме. Сваки наступ је 
награђен громогласним аплаузом го-
тово дупке пуног храма. Верници ни-
су крили одушевљење приказаним 
програмом, иако су више од три са-
та стајали. Наравно, драгим гости-
ма из Прњавора посебну захвалност 
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је одао прота Драган похваливши и 
КУД Острог, који је најзаслужнији за 
долазак хора у Линц. Прота се захва-
лио и свима који су у својим домовима 
угостили чланове хора и просветног 
друштва из Прњавора. Обележавање 
Видовданског сабора је настављено у 
парохијској сали уз музику, док је за 
чланове хора приређен и посни ручак.

Чланови хора Светог Георгија 
из Прњавора нису крили одуше-

вљење дочеком у Линцу и лепотом 
храма Светог Оца Василија Остро-
шког. Јереј Радислав Нунић се у 
име свих чланова захвалио на до-
бродошлици и предивним утисци-
ма, са првог гостовања у дијаспо-
ри. Свештеник нам је рекао да је 
хор истоименог храма Светог Геор-
гија у Прњавору основан 2011. го-
дине и да гаје и негују световну и 
духовну музику.

За разлику од претходних година, 
када је храм врвео од деце, овог пу-
та их је било далеко мање, девојчица 
и дечака да у реду сачека да добије 
сведочанство из веронауке. Сведо-
чанства су делили вероучитељ Алек-
сандар Јовановић и уместо свеште-
ника Љубомира Болића из парохије 
Енс, попадија Гроздана Мићић. Про-
та Драган је честитао ученицима на 
завршеној школској години и изра-
зио уверење да ће у храму већ следе-
ће године бити далеко више ученика 
веронауке. Такође, прота је замолио 
родитеље да и поред новонастале ло-
ше ситуације у којој се налазе српска 
деца, не исписују децу са часова ве-
ронауке.
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У ПОРТИ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА ВАСИЛИЈА 
ОСТРОШКОГ У ЛИНЦУ ОРГАНИЗОВАНО 

ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ ЧОРБАНЦА
Захваљујући српској православној црквеној општини Линц и свештенику 

протојереју-ставрофору Драгану Мићићу, као и дугогодишњем дародавцу 
награда, угледном златару Мирку Прашталу из Апатина, 14 екипа се оку-
пило око „казанића“, из којих је пријатан мирис допирао од раног јутра.

Екипе у припремању чорбан-
це окупили су се по шести 
пут, да би показали кули-

нарско знање у припреми јела, које је 
итекако популарно код нас, поготово 
у јесењим данима.

Све је улепшала редовна недељна 
литургија. Расположење и дружење 
у порти храма Светог Оца Васили-

ја Острошког у Линцу није спречи-
ла ни ситна и досадна киша. Напро-
тив, учесници су знали да их очекује 
кишовит дан, па су на време обезбе-
дили заштиту у виду шатора, сунцо-
брана и кишобрана.

Док се напољу „крчкао“ чорбанац, 
верници су у великом броју прису-
ствовали Богослужењу надлежног 
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свештеника, уз пратњу парохијског 
хора светог Николаја Велимировића. 
Прота Драган је у беседи после Св. 
Литургије истакао важност духов-
ног живота:

– Постоји добро позната узречица: 
„у здравом телу, здрав дух“. Боље би 
било рећи, „здрав дух у здравом те-
лу“. Ако сте браћо и сестре духовно 
спремни да испуните све оно што за-

хтева наш Свевишњи, онда сте на пу-
ту Божијем, који је једини исправан.

После узимања нафоре и завршет-
ка недељне службе, кренуле су при-
преме за проглашење најбољег, нај-
укуснијег чорбанца. Представници 
тимова су из својих котлића одвоји-
ли по узорак припремљеног специја-
литета, како би трочлани жири могао 
да оцени чији је чорбанац најбољи.
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У парохијској сали представни-
ци екипа су са бројевима у коверта-
ма чекали ко ће ове године однети 
победу. Резултате гласања жирија је 
саопштио Миломир Миљанић, по-
знати народни гуслар и певач. Он је 
казао да све екипе заслужују похва-
ле за уложен труд и знање и да је нај-
важније, пре свега, лепо окупљање и 
дружење у светињи недалеко од ре-
ке Дунав. Показало се да су две еки-
пе, Културно-уметничког друштва 
Острог и пријатељице које су чини-
ле екипу Чобанице, имале исти број 
бодова, по 27. После њих 25 поена, 
сакупио је тим Габлер. Трећи, са 24 
бода, били су чланови екипе српског 
клуба Видовдан. Осим ове четири 
екипе, у такмичењу су још учество-

вали КУД Босиљак из Велса, Омла-
динско удружење Горњак, српски 
клуб Никола Тесла, КУД Млава, Ма-
ринац, Шпица, Четници, Ванземља-
ци, Комшије и Другари.

Овом лепом догађају су при-
суствовали и чланови Слободар-
ске партије Аустрије, Гинтер Клајн-
ханц, члан градске Скупштине, као 
и Жељко Малешевић, који ради код 
Детлефа Вимера, заменика градона-
челника Линца. За бројне вернике је 
у порти храма била обезбеђено бес-
платно пиво. Свим члановима екипа 
које су учествовале у такмичењу су 
додељене захвалнице испред Цркве-
не општине Линц, које им је уручио 
прота Драган.

Драгутин Пашић

Бошко Банићевић

ЗЛАТНА ПРАВИЛА ИЗ НАРОДА 
И МИСЛИ ВЕЛИКИХ ЉУДИ

 ■ Лажима ћеш свијет проћи, али се нећеш вратити. Тешко ономе на ко-
га стигне гњев Бога, живога.

 ■ Вјера покреће планине. Косе чува и Бог га чува.
 ■ Изговорено разумије чак и стока, неизговорено разумије само му-

дар човјек.
 ■ Чега нема у мислима, нема ни у очима.
 ■ Дан је дуг, а вијек је кратак. Пропустиш ли јутро, пропустио си дан.
 ■ Незнање је лако доказати, али је тешко постићи да се оно призна.
 ■ За сјутра је добро само гњев одложити. Не треба отварати очи више 

него што је потребно. Болови рађају славу и трудови доводе до починка.
 ■ Карактер је човјеку судбина. Чувај своју ријеч, она се лако отргне а 

тешко поврати.
 ■ Ко се хвали, сам се квари. Назлу и гријеху ништа не ради осим зла и 

гријеха. Уживоту је ипак најтеже, али и најљепше праштати. Најсмјешни-
ја је жеља да се допаднеш свима.

 ■ Основа сваке мудрости је стрпљење.
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ВЕЛИКО ЈЕЛЕОСВЕЋЕЊЕ У ЛИНЦУ
У суботу, 23. децембра, одслужена је трећа по реду велика тајна Јеле-

освећења, у кругу Јелеосвећења, која по благослову Његовог Преосвештен-
ства, Епископа Андреја, врше свештеници у северо-источној Аустрији.

Света тајна Јелеосвећења је 
тајна Цркве која се врши 
над болесним православним 

хришћанима у цркви или у дому, у 
којој се од стране седам свештених 
лица помазивањем освећеним уљем 
болесник ослобађа душевних и те-
лесних патњи и болова. У току овог 
чина бива читање седам одељака из 
Апостола и Јеванђеља и молитава, 
којима се призива Божија благодат 
на болесника, јер је Христос дошао 
у свет да узме немоћи људске, а Дух 

Свети послао у свет да чланове жи-
ве Цркве исцељује својом благодаћу 
од њихове болести. Основ ове свете 
тајне налази се у Посланици св. апо-
стола Јакова који каже: „Болује ли ко 
међу вама? Нека дозове презвитере 
црквене, и нека се моле над њим, по-
мазавши га уљем у име Господње. И 
молитва вере ће спасти болесника, и 
подигнуће га Господ; и ако је грехе 
учинио, опростиће му се“ (Јак 5, 14 
– 15)“ (Преузето из Енциклопедија 
православља, стр.1687)

Иако ову свету тајну може да из-
врши и мањи број свештеника, бла-
годатна воља Божија сабрала је овом 
приликом њих четворицу: надле-
жног пароха протојереја-ставрофо-
ра Драгана Мићића, јереја Љубомира 
Болића из Енса, јереја Николу Пан-
тића из Гмундена, и јереја Далибора 
Брнзеја из Браунауа.

Велики број верника из Линца, 
Гмундена, Енса, Салцбурга, и Брау-
науа, дошло је да молитвено учеству-
ју у овој светој тајни, али и да ужи-
ва у прелепо украшеном и уређеном 
храму. Многи од присутних нису ни-
када пре ни чули за ову Свету Тајну, 
нити су знали шта се ту дешава, па 
је прота Драган за ту прилику при-
премио и одштампао информативни 
листић. Богослови су читали Апо-
стол. Свештеници су наизменично 
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читали Јеванђеље и молитве, а по-
том су помазивали многобројни на-
род ради исцељења душе и тела. Сна-
га молитве и благодатна сила Божија 
испунила је храм. Народ је одгова-
рао на јектенија, а „Оче наш“ се орио 
из свих грла. После молитве, надле-
жни парох, отац Драган, захвалио се 
присутнима на овако великом одзи-
ву. Посебно се захвалио браћи, све-
штеницима, који су превалили да-
лек пут да би дошли до Линца и том 
приликом замолио Далибора да ка-
же народу неку духовну поуку. Отац 
Далибор је рекао да је основни циљ 
данашњег сабрања заједничка моли-
тва Богу за исцељење душе и тела. 
Нико не треба да мисли да је здрав и 
да му не треба исцељење. Ако неко 
тако мисли, да је здрав и да не тре-
ба лекара, па је дошао само онако, да 
види шта се овде догађа, тај је на по-
грешном месту! Сви смо болесни и 
требамо Лекара који опрашта све на-

ше грехе, а тиме лечи и наше телесне 
болести. Сâм Господ Исус Христос 
је тај лекар, који како некада, тако и 
сада лечи све болеснике, опраштају-
ћи им грехе и дајући им исцељење 
од разних болести, по вери њиховој. 
Прота Драган је рекао да је помаза-
ње јелејем некада била привилегија 
царева и краљева, и да треба да зна-
мо да се данас на све присутне обил-
но излила милост Божија, јер смо сви 
помазани као цареви, али исто тако 
да ће свакоме исцељење бити по вери 
његовој. У парохијској сали је било 
припремљено окрепљење за оне који 
су дошли издалека. Уз добру храну и 
пријатан разговор гостију и домаћи-
на, време је брзо протицало, а онда 
је отац Драган рекао да су домаћи-
ни, поред телесног окрепљења, при-
премили и нешто за душу, након чега 
су протиница Гроздана и сестре Ма-
рија и Драгана Симић, отпевале не-
колико духовних песама.
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Следеће молитвено сабрање и слу-
жење Свете Тајне Јелеосвећења ће 
бити у Гмундену, у петак, 2. фебруа-
ра 2018. године.

УПОТРЕБА ОСВЕШТАНОГ 
УЉА И БРАШНА

Сви верни који учествују у Светој 
тајни јелеосвећења могу донети спи-
скове укућана и сродника које пре-
дају свештенику, а своје уље и бра-
шно (у мањим количинама) стављају 
испод стола на коме се налази Свето 
Јеванђеље, као и брашно и јелеј који 
користе свештеници за помазивање 
болесника у току Свете тајне.

По завршетку Свете тајне јелео-
свећења верни узимају освештано 
уље и брашно, носе својим домовима 
и употребљавају на следећи начин:

Освећеном брашну додаје се један 
килограм брашна (ако је више укућа-
на онда и више) и од тога, умесивши 
га са свежом водом, додајући му ма-
ло освећене (богојављенске или дру-
ге) водице и мало (највише супену ка-
шику) освећеног уља, направе погачу. 
Погача се испече, и када се охлади исе-
че на комадиће (величине коцке шеће-

ра) који се оставе на чист папир дуже 
време да се добро осуше. Тако добро 
осушене комадиће (који су по облику 
налик нафори) ставити у једну папир-
ну кесу, и следећих, препоручљиво је 
четрдесет дана, уз појачану молитву, 
узимати свако јутро после молитве (и 
нафоре ко има) по један комадић на та-
ште, затим гутљај-два освештане во-
дице (ко има) и тек онда узети уобича-
јени доручак или нешто друго.

Остатак освештаног уља се може 
употребити стављањем неколико ка-
пи у јело, а ако је потребно може се и 
помазивати оболели део тела.

Освештане намирнице се могу по-
делити и са другим верницима који 
ће их према приложеном упутству са 
вером и молитвом употребити. Мо-
литва за узимање овог светог хлеба:

Господе, Боже мој, нека ми овај дар 
Твој, свети хлеб, буде на опроштење 
грехова, на просветљење ума мога, 
на укрепљење душевних и телесних 
снага мојих, на здравље душе и тела 
мога, на савладавање страсти и боле-
сти мојих по безграничном милоср-
ђу Твоме, молитвама Пречисте Тво-
је Мајке и свих Светих Твојих. Амин. 
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ЈУБИЛЕЈ ЕПИСКОПА ЛАВРЕНТИЈА
На дан када наша Света Црква прославља Божју угодницу, великомуче-

ницу Марину, у народу поштовану Огњену Марију, историја наше Цркве 
бележи велики јубилеј – 50-годишњицу владичанске службе српског архи-
јереја, Преосвећеног Владике г. Лаврентија (Трифуновића). Непрегледан је 
био шпалир састављен од свештенства и монаштва, деце одевене у срп-
ској народној ношњи и учесника Мобе 2017. који су раном зором стигли из 
Соко Града.

У светлости Христовој која је 
обасјала Шабац и сву земљу, 
сабрани благочестиви народ 

дочекао је Његову Светост Патријар-
ха српског г. Иринеја, који се налазио 
у пратњи Епископа Чешке Православ-
не Цркве г. Исаије, архијерејског заме-
ника Мирка Вилотића и свештенства 
из неколико епархија Српске Цркве.

На торжественој Литургији саслу-
живали си Преосвећена господа Епи-

скопи шабачки Лаврентије и шем-
пурски Исаија из Чешке Православне 
Цркве; архимандрити Нифонт из ма-
настира Богоштице и Филимон из 
манастира Каоне, јеромонах Доситеј 
са Свете Горе; протојереји-ставрофо-
ри из Епархије шабачке Мирко Вило-
тић – архијерејски заменик и Милан 
Пантелић – намесник шабачки, про-
тојереј Славиша Марковић – старе-
шина Саборног храма у Шапцу; кр-
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стоносни оци Ратко Полић – парох 
у Клењу и Милан Алексић – парох у 
Лозници, Драган Секулић из Љубо-
вије, Драгољуб Ивановић из Лешни-
це, Мирослав Јаковљевић из Прња-
вора, Верољуб Ђурђевић из Варне и 
ђакон Никола Јанчић.

Из Митрополије црногорско-при-
морске саслуживао је протојереј др 
Велибор Џомић, из Епархије жич-
ке крстоносни прота Љубинко Ко-
стић, из Архиепископије београдско-
-карловачке крстоносни протојереји 

др Драган Протић – ректор Богосло-
вије Светог Саве у Београду, Стоја-
дин Павловић – директор Патријар-
шијске управне канцеларије, Петар 
Лукић – старешина Саборног храма 
у Београду, отац Михаило Рапајић; 
протођакони Стеван Рапајић и Радо-
мир Перчевић, ипођакони Мирослав 
Ракоњац и Дејан Накић, чтец Ђорђе 
Мијајловић.

Свјатјејшем Патријарху саслу-
живали су из Епархије британско-
-скандинавске протојереј-ставрофор 
Милун Костић, из Епархије франк-
фуртске и све Немачке протојере-
ји-ставрофори Слободан Милуно-
вић и Драган Секулић; из Епархије 
аустријско-швајцарске протојереј-
-ставрофор Драган Мићић, прото-
јереј-ставрофор Љубисав Аџић из 
Епархије ваљевске. Апостол је чи-
тао академик Димитрије Стефано-
вић, а појао је хор Свети Јован Бого-
слов при Саборном храму у Шапцу.

Торжествену Литургију пратили 
су и Срби из расејања.

Током Литургије Патријарх се 
обратио христољубивом роду срп-
ском, честитао педесет година влади-
чанске службе епископу Лаврентију 
и, између осталог, казао: „Господу да 
заблагодаримо за дар и милост Њего-
ву исказану према нашој Цркви и на-
роду што имамо Епископа са којим се 
поносимо, на којег треба да се угле-

ПОСЕТИТЕ САЈТ ЕПАРХИЈЕ: www.crkva.at
ПОСЕТИТЕ САЈТ Ц.О. ЛИНЦ: www.spc-linc.at
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дамо, и чији свети живот треба да 
служи као пример свима нама“.

Свјатјејши је потом казивао о Све-
том Мардарију Ускоковићу и упоре-
дио живот, рад, дело и мисионарење 
владике Лаврентија са мисионар-
ским радом Светог Мардарија, првог 
српског архијереја на америчком тлу, 
а чије су мошти недавно обретене као 
нетљене. „Преосвећени Владика Ла-
врентије је и у овом тешком времену 
извор духовне речи која напаја жед-
не и гладне душе Бога живога“ – ис-
такао је патријарх Иринеј.

За живу Цркву, за труд, рад, гра-
дитељство у расејању и Србији, 
одлуком Светог Архијерејског Си-
нода Преосвећеном Епсикопу г. Ла-
врентију Патријарх српски г. Иринеј 

је уручио орден Светог Саве првог 
реда.

Евхаристијском сабрању прису-
ствовали су мати Харитина са се-
стринством из Пећке Патријарши-
је, директор Управе за сарадњу са 
Црквама и верским заједницама др 
Милета Радојевић, представници 
шабачке градске власти, школских 
установа и Народног музеја у Шапцу, 
многе личности јавног и културног 
живота Шапца и Београда, представ-
ници Друштва пријатеља манастира 
Светог Николаја у Соко Граду: пред-
седник Милош Ранковић, потпред-
седник Сретен Цветојевић, Миле Па-
јић као потпредседник за културу и 
просвету, др Тојић из Епархијског од-
бора и многи други.
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СО СВЈАТИМИ УПОКОЈ ХРИСТЕ 
ДУШУ РАБА ТВОЈЕГО…

У суботу, 23. септембра 2017. године, на гробљу свете Варваре у Лин-
цу, окупила се породица Луке Ђукића, који се 17. августа 2017. године упо-
којио у Господу, да се са својим протом Драганом Мићићем сви заједно по-
моле и одрже 40-тодневни парастос за покој Лукине душе.

Парастос је по лепом и сунча-
ном времену, одржан она-
ко како наши православни 

обичаји и правила Цркве налажу. На 
крају је прота Драган окупљеној по-
родици рекао да су хришћанска гро-
бља света места, најпре због тога што 
се на сваком гробу налази Крст, који 
је свети знак вере у Христа и Његово 
васкрсење, који освећује све и свако-
га који га као таквог верује, поштује и 
слави. Такође и црквена писма гово-
ри: „Со свјатими упокој Христе душу 
раба твојего…“ За покој душа наших 
предака дужни смо да се молимо у 
дане које је црква прописала: у трећи, 
девети и четрдесети дан и, на заду-
шнице које су 4 пута годишње. Смрт 
је тајна, када се душа одваја од тела 
и по веровању православне цркве, 40 
дана још борави на местима где се и 
раније кретала, а у 40-ти дан се пење 
Господу. Ово веровање је поткрепље-
но у Јеванђељима, јер се и сâм Го-
спод Исус Христос четрдесетог да-
на после Васкрсења вазнео у небо, 
пред својим ученицима и свим наро-
дом који се ту затекао. Смрћу човек 
не престаје да буде члан Цркве, он са-
мо прелази из Цркве „војујуће“ у Цр-
кву „небеску“ и како се живи моле за 
мртве, тако се и мртви још више, мо-

ле за своје живе. И једна и друга Цр-
ква заједно чине Тело Христово, од-
носно једну небеску Цркву. Зато се и 
каже да је наш Бог, Бог живих, а не 
Бог мртвих, јер су код Њега сви жи-
ви. Прота Драган је породицу покој-
ног Луке још једном утешио и рекао 
да наши покојни преци живе оноли-
ко дуго колико их се ми сећамо. Лу-
ка је до краја, докле год је могао, сва-
кодневно долазио у цркву и ту, у по-
следњи час, својим радом умножавао 
таланте које му је Господ дао. Управо 
због тога је прота Драган рекао њего-
вој породици да је Лукино име уписа-
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но у диптих цркве и да ће се за њега 
редовно узносити молитве Богу.

Супруга и деца покојног Луке су се 
оцу Драгану захвалили на молитвама 
и рекли да им је Лукино опредељење 
да свакодневно долази у цркву да не-
што помогне, па и онда када је болест 

узнапредовала, за њих била и јесте 
велика утеха и нада у милост Божију.

Нека би дао Бог да Господ бра-
ту Луки превиди све његове грехе а 
да му његова добра дела и покајање 
отворе пут у Царство Небеско.

Вјечна му памјат!

МАЈЧИНА МОЛИТВА
Оче свети, Бесмртни, из кога из-

лази сва доброта и благост, скруше-
но Ти се молим за децу коју Си ми по-
дарио да родим.

Сачувај их у Твојој милости и све-
тости, да би се Твоје Име прославља-
ло у њима.

Упути ме Твојом милошћу, како да 
их подигнем за слављење Твога Све-
тог Имена, а на корист осталих људи.

Обдари ме потребним стрпљењем 
и снагом за то.

О Господе, просвети разум моје 
деце Твојом Премудрошћу, да науче 
душом и мишљу да Тебе воле.

Усади у срца њихова стах и од-
вратност према сваком пороку, да би 
могли ићи правим путем без грешно-
сти.

Украси душе њихове чистотом, 
добротом, понизношћу, марљивошћу, 
стрпљењем и сваком врлином.

Чувај усне њихове од свих клеве-
та и лажи.

Благослови моју децу, да би могли 
напредовати у врлинама и светости и 
расти под Твојом заштитом, а у љуба-
ви поштених људи.

Нека би њихови Анђели чувари 
били са њима и чували их у младо-
сти од варљивих помисли, злих и гре-
шних кушања овога света и од замки 
нечистих духова.

А кад моја деца погреше пред То-
бом, не окрени Своје Лице од њих, 
него, према твоме великом Милоср-
ђу буди милостив и њима, јер Ти си 
једини који чистиш људе од сваког 
греха.

Награди моју децу свим земаљ-
ским добрима и свим што им је по-
требно за спасење.

Сачувај их од разјарености, гнева, 
несреће, зла и мука кроз све дане жи-
вота њиховог.

О, Добри Господе, ја Ти се молим, 
награди и мене радошћу и весељем 
од моје деце.

Сачувај ме у честитости и правед-
ности да са својом децом могу стати 
пред Тебе у дан Страшног Суда Тво-
га, и да Ти без страха кажем: Ево ме 
Господе, са децом коју си ми дао, да 
заједно са њима величам Твоје нај-
светије Име Оца и Сина и Светога 
Духа, све док траје овог света, Амин.
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РАДОСТ БОЖИЋНОГ ПОСТА
У прву суботу Божићног поста, 2. децембра 2017. године, у храму „Св. 

Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу, када се по устаљеној пракси 
причешћују ученици веронауке и сва деца са њиховим родитељима, госто-
вао је мешовити хор „Покрова Пресвете Богородице“, при храму Препо-
добне матере Параскеве из Сурчина, са њиховим духовником, протојере-
јем-ставрофором Слободаном Радојчићем.

Светом божанственом Литур-
гијом началствовао је насто-
јатељ Храма, протојереј-ста-

врофор Драган Мићић, уз саслужива-
ње јереја Николе Пантића из Гмунде-
на и јереја Далибора Брнзеја из Бра-
унауа. Црква је била испуњена мно-
штвом родитеља са децом свих узра-
ста. Исповедање је поред проте Дра-
гана вршио и прота Слободан Ра-
дојчић. Добро увежбани хор, који је 

благословом благословом Епископа 
Адреја дошао у Линц, вођен веома 
угледним уметничким руководиоцем 
и хоровођом, Мр. Предрагом Д. Ста-
менковићем, предивно је појао, а све-
укупна величанственост и лепота бо-
гослужења, остаће трајно урезана у 
душе како одраслих, тако и деце.

Перфектна организација, иза ко-
је стоји дубоки духовни осећај и же-
ља проте Драгана Мићића да својим 
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парохијанима, већ на самом почет-
ку Божићног поста приближи духов-
ну радост и храну за душу у периоду 
великог ишчекивања најрадоснијег 
хришћанског празника, Божића. Тај 
период красе и задње три недеље по-
ста, посвећене деци, мајкама и оче-
вима које нас уче да је породица, од-
носно брак као црквена установа, 
највреднији Божији дар.

Отац Далибор Брнзеј, парох из 
Брануауа, у својој проповеди, по-
здравио је верни народ и похвалио 
родитеље да су у тако великом броју 
довели своју децу у цркву на Свето 
Причешће. Отац Далибор је проту-
мачио прочитано Јеванђеље и рекао 
да су речи Господње недвосмисле-
но јасне када је реч о путу у Царство 
небеско. Прави пут је узан и тежак, 
и није обремењен стицањем земаљ-
ских блага. Овоземаљске бриге не 
смеју да нас одвуку са правог пута. 
У вези поста отац Далибор је поучио 
народ да на пост не треба гледати као 
на забрану, већ као на радосно време 
ишчекивања рођења Господњег. Ре-
као је да децу треба пажљиво васпи-
тавати, поготово када је у питању ис-
пуњавање њихових жеља и куповина 
поклона. Деца у данашње време има-
ју превише материјалних ствари ко-
је не знају да цене, а премало праве 
љубави, присуства родитеља, као и 
дружења и играња са њима. Однос 
правих и лажних вредности у живо-
ту се пореметио. На крају отац Дали-
бор је свима рекао да су добродошли 
у парохију у Брануауу, ако се нађу на 
путу у том правцу. Он је још једном 

похвалио парохијане у Линцу и ре-
као да имају предивно урађен и сре-
ђен храм. Све је благословио и на 
све је призвао Мир Божији.

Прота Драган је поздравио све и 
рекао да нас је Господ сабрао у Све-
ти Храм првенствено да се помоли-
мо и пред Њим исповедимо све своје 
грехе. Захвални због тога, надамо се 
и верујемо да су нам преко руке про-
те Слободана Радојчића греси опро-
штени. Прота Слободан је пре 40 го-
дина био свештеник овде и још тада 
је поставио темеље данашње парохи-
је. Он се захвалио колегама Николи 
Пантићу и Далибору Брнзеју и рекао 
да је било дивно заједно саслужива-
ти на Светој литургији уз одговара-
ње и пратњу прелепог појања хора из 
домовине. Прота се од срца захвалио 
и пожелео свим члановима хора бла-
гослов Светог Василија Острошког. 
Још једном је обавестио да је хор по-
сле вечерњег богослужења припре-
мио богат духовни програм и замо-
лио све који могу, да дођу и уживају у 
овом најлепшем духовном окрепље-
њу на почетку Божићног поста.

За госте из Сурчина, у парохијској 
сали је припремљена посна трпеза 
љубави. Испред црквено-општин-
ског Управног одбора храма, благај-
ник Миша Милановић је свим гости-
ма поделио по један ЦД са духовним 
песмама протинице Гроздане и по 
једну иконицу Пресвете Богородице 
из Јерусалима.

Истог дана на вечерњем, прису-
ствовали су високи изасланици Ње-
говог Преосвештенства, епископа 
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Андреја: протојереј-ставрофор Не-
над Михајловић са супругом Надом 
и госпођа Маријана, мајка Његовог 
преосвештенства. Прота Ненад са 
супругом је учествовао у појању на 
вечерњем богослужењу, а у олтару 
је служио прота Драган. На крају је 
прота Драган поздравио уважене го-
сте и замолио проту Ненада да каже 
пар речи.

Прота Ненад Михајловић је ре-
као да му је изузетно драго да ове 
вечери буде присутан по благослову 
Његовог Преосвештенства, еписко-
па Андреја, који је због много посла 
био спречен да овог дана буде прису-
тан у Линцу. Он је посебно нагласио 
да је Преосвећеном владици јако ва-
жно богослужбено благољепије и до-
бра певница. Свима је пожелео сре-
ћан почетак Божићног поста и рекао 
да сваки долазак браће из домовине, 
представља велику радост за све. По-
себно је поздравио проту Слободана 

Радојчића, који је намесник у храму 
Преподобне Мати Параскеве у Сур-
чину и духовни вођа хора.

Присутне је поздравио и прота 
Слободан Радојчић благодарећи Го-
споду на предивном дану. Обраћа-
јући се проти Ненаду, упутио је по-
здраве Његовом Преосвештенству, 
рекавши да је био духовно чедо њего-
вог оца протојереја Чилерџића. Он је 
такође пренео поздраве и благослове 
владике сремског Василија. Обраћа-
јући се проти Драгану честитао му је 
што је успео да оживи овако јаку ду-
ховну заједницу и уреди овај предив-
ни храм. Круна овог дугогодишњег 
рада су пре свега сами парохијани 
и њихове душе обраћене за Царство 
небеско. Проти Драгану је уручио 
Споменицу Карловачке Богословије 
од сремског Епископа Василија, да га 
подсећа на њега, јер је био често ње-
гов гост, а у своје и име своје паро-
хије уручио му је Захвалницу. Про-
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тиници Гроздани 
је уручио предив-
ну уметничку сли-
ку српског села.

Прота Драган 
је рекао да највећу 
захвалност за овај 
дан и ово духовно 
окрепљење дугује-
мо мешовитом хо-
ру којег не би било 
да га већ дуго годи-
на не води госпо-
дин Предраг Ста-
менковић. Свима је 
упутио Божје бла-
гослове и хору по-
желео још много 
година успешног 
рада на ширењу ду-
ховне културе пе-
смом. Захваљујући 
се проти Слобода-
ну на даровима, ре-
као је да је свештенички крст који но-
се веома тежак, као и Споменица коју 
је добио. За подсећање на овај дан, 
проти Слободану је уручио Напрсни 
Крст из Јерусалима.

Концерт мешовитог хора „Покро-
ва Пресвете Богородице“ из Сур-
чина, почео је уводним словом њи-
ховог уметничког руководиоца и 
хоровође, господина Мр. Предра-
га Д. Стаменковића, који је украт-
ко представио хор и програм који су 
припремили. Иако уморни од дугог 
и напорног пута, појања на Светој 
Литургији, активно проведеног по-
поднева, чланови хора су беспрекор-

но отпевали једну за другом, 27 ну-
мера. Био је ту, поред литургијских 
и духовних песама, и богат нацио-
нални програм, при чему се посеб-
но истакао гуслар Димитрије Ан-
ђелић са две нумере: „Гусларска“ 
и „Гусле моје од јавора сува“. Пе-
вачка група „Везак“, под уметнич-
ким руководством Маје Алексић, 
у два наврата својим појањем, оду-
шевила је све присутне. Завршница 
овог предивног и богатог програма 
била је Химна Светом Сави, која је 
подигла на ноге све присутне да за-
једно са хором отпевају хвалу свом 
најдражем земаљском оцу. Захвал-
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ност за гостовање и срдачан при-
јем у Линцу, хор је изразио појањем 
„На многаја љета“ по Бортањском, 
којем су се такође придружили сви 
присутни.

У недељу, 3. децембра, хор је го-
стовао у парохији у Енсу и својим 
појањем на Светој Литургији уве-
личао духовну атмосферу у Храму 
преноса моштију Св. Саве. Парох 
овог Храма, отац Љубомир Болић 
приредио је са својим парохијани-
ма трпезу љубави за госте из Сурчи-
на, а они су се захвалили са неколи-
ко лепих духовних и националних 
песама. Опраштајући се од Линца 
и Енса, гости из Сурчина су са сво-
јим аутобусом посетили Меморијал-
ни споменик из Другог светског ра-
та у Маутхаузену, а затим их је прота 
Драган упутио и одвео на војничко 
гробље из Првог светског рата, где 
се налази већ подигнута, али још не 
завршена капела посвећена српским 
мученицима и страдалницима из тог 

периода. Иако се већ смркавало, про-
та Драган је укратко рекао да су на 
месту где је подигнута спомен-капе-
ла своје кости оставили преко 8.000 
српских цивила, који су у време Пр-
вог светског рата депортовани у Ау-
стрију и под нељудским условима 
били смештени у радне логоре, где 
су врло брзо умирали од последица 
нехигијене, глади и болести. У ло-
гору у Маутхаузену су своје животе 
оставили, по неким подацима, пре-
ко 12.000 Србских војника из Другог 
светског рата. Затим су прота Дра-
ган и прота Слободан одржали пара-
стос уз пратњу хора и свих присут-
них. Видно потрешени, терани јаким 
ветром и хладноћом, сви су пожури-
ли према аутобусу. Поздравивши се 
са домаћином, протом Драганом и 
са члановима Управног одбора, го-
сти из Сурчина су пуни утисака, већ 
под велом мрака, кренули пут домо-
вине, Србије.

На многаја љета!

КАЛЕНДАР

KALENDER
2018

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ЕПАРХИЈА АУСТРИЈСКО-ШВАЈЦАРСКА

SERBISCHE ORTHODOXE KIRCHE
DIÖZESE VON ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

Нови џепни и 
зидни календари 
за 2018. годину 

могу се набавити у 
храму у Линцу
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ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ У 
МАНАСТИРУ У КРЕМСМИНСТЕРУ

У оквиру свог активног рада на организацији културних манифестаци-
ја и у оквиру сарадње и кооперације са другим библиотекама у Аустрији и 
Србији, сарадници Библиотеке „Острог“ Видосава Спасић и Наталија Ра-
думило, посетиле су 30. септембра Градску библиотеку Линца у „Висен-
стурму“, а 14. октобра 2017. године, заједно са још пет парохијана, оби-
шле су библиотеку у бенедиктинском манастиру у Кремсминстеру, чиме 
су допринеле свом стручном усавршавању.

Посета библиотеци у бене-
диктинском манастиру у 
Кремсминстеру била је, по 

благослову протојереја-ставрофора 
Драгана Мићића, организована за-
хваљујући понуди проф. др. Паула 
Валла, пензионисаног министра за 

културу Горње Аустрије, који већ го-
динама посећује наш Храм. Он лич-
но је након пензионисања прихва-
тио на себе обавезу да среди и по-
ново сортира све књиге у овој мана-
стирској библиотеци. Био је то по-
сао који је уз помоћ пар студената 
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и помоћника, трајао дуже од годи-
ну дана.

После краћег обиласка манастир-
ског комплекса, којом приликом смо 
видели део изложбе манастирске ба-
ште и цвећа, као и манастирску оп-
серваторију са најмодернијим уре-
ђајима за праћење метереолошких и 
сеизмолошких промена у природи, 
продавницу, манастирску школу ко-
ју је својевремено похађао и наш до-
маћин господин Валл, гробље, ма-
настирску трпезарију, ђаконик… 
Долазимо до нашег циља, библио-
теке.

Од нашег домаћина сазнајемо да 
је манастир у Кремсминстеру осно-
вао у 8. веку, тадашњи племић из Ба-
јерна, Тасило трећи, након погиби-
је јединог сина у лову. У манастиру 
је првобитно радила преписивачка 

школа, која се бавила ручним препи-
сивањем и умножавањем богослу-
жбених и црквених књига, не само 
за сопствене потребе, већ и по наруџ-
би. Број књига се веома лагано уве-
ћавао због ручног преписивања које 
је за једну књигу неки пут трајало и 
по пар година. Тако је библиотека у 
13 веку имала око 600 књига и нала-
зила се у просторији данашњег ђако-
ника. У библиотеци се чува и најста-
рија књига „Codex Milenarius“. Ту је 
у 8. веку настала тзв. „Библија за си-
ромашне“. Из средњевековног пери-
ода остало је око 400 књига. Интере-
сантно је да су многе књиге повезане 
танким дрвеним плочама, које су об-
лепљене белом говеђом кожом, на-
слови су исписани златним словима, 
а књига је затворена напред са две 
металне копче. Да би се књига отво-
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рила и копче попустиле, мора добро 
да се удари са предње стране песни-
цом, па је тако настао израз за отва-
рање књиге: „Schlag das Buch auf!“

Од 14. века, када је Јоханес Гу-
тенберг пронашао начин штампања 
књига помоћу покретних оловних 
слова, број књига је растао великом 
брзином и због тога је био потребан 
нови простор за библиотеку. Крајем 
17. века, Италијан Карло Антонио 
Карлоне, пројектовао је у барокном 
стилу данашњи простор библиоте-
ке дужине 65 метара, подељен по-
лукружним луковима у четири сале, 
чиме се и сâм манастир знатно до-
градио. Фонд књига данашње библи-
отеке износи 160.000 наслова, који су 
по садржају и језику на коме су писа-
ни распоређени у четири велике са-

ле назване: бенедиктинска, латинска, 
грчка и царска. Плафони библиотеке 
су украшени сликарским мотивима 
из Старог и Новог Завета, а зидови 
су украшени барокним орнаментима. 
У библиотеци се чувају и оригинал-
ни уређаји и инструменти из разних 
грана науке: математике, географије, 
права, астрономије, што све предста-
вља музејску збирку за себе.

Захваљујемо се нашем домаћину, 
господину проф. др. Валлу, да нам је 
тако срдачно, домаћински, не штедећи 
своје време, труд и новац, омогућио да 
уживо видимо једну од најстаријих, 
највећих и најлепших манастирских 
библиотека у Аустрији.

Ми се захваљујемо, а Бог нек му 
плати добрим здрављем и сваком ра-
дошћу!
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Свети архијерејски Сабор Српске православне Цркве 
(СПЦ), донео је 15. маја 1985. године ову одлуку:

„Будући да је Крсна слава празник „Мале цркве“, то 
јест породице, то и најмања породица треба да је слави. 
Када се син одвоји у посебно домаћинство, поготово ка-
да се ожени, дужан је да прославља Крсно име, без об-
зира што га отац слави у старом дому.

У знак поштовања родитеља, за тако важну ствар, 
као што је оснивање породице и самосталност славље-
ња Крсног имена, синови су дужни да о томе обавесте 
оца и замоле га да им то благослови. Ако би отац одбио 
или не би хтео „предати“ Славу, синови треба да се обра-
те свештенику у месту где живе, за савет и благослов.“

Према Уставу СПЦ „Св. арх. Сабор, као највише јерар-
хијско представништво, црквено-законодавна је власт 
у пословима вере, богослужења, црквеног поретка (ди-
сциплине) и унутрашњег уређења Цркве, као и врховна 
судска власт у кругу своје надлежности.“

„Све одлуке Св. арх. Сабора, канонске и црквене при-
роде, које се односе на веру, богослужење, црквени по-
редак и унутрашње уређење Цркве, пуноважне су и из-
вршне.“

Према томе, одлуке Св. арх. Сабора су обавезне за 
све чланове СПЦ, а то значи, да горња одлука обавезу-
је и родитеље и синове и да је свака породица, ма где се 
налазила, дужна да прославља свог домаћег заштитни-
ка, своју Крсну славу. Јер, установа која доноси законе у 
својој надлежности, има право да их, према потреби и 
околностима, тумачи, допуњава, па и мења.

Крсно име није лична светковина, већ породична и 
она се преноси са оца на сина. Исто тако Крсно име није 
слава куће и имања, већ живе породице, Цркве у малом.
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О ЧУВАЊУ (ПОШТОВАЊУ) ПРАЗНИКА
 Бог ти је одредио шест дана ради твојих дјела и твога рада, а Себи је 

задржао само један дан – седми (Излазак, 20, 9-10).

На свјетовне празнике раси-
па се оно што је стечено у 
дане рада; на празнике пак 

Цркве може се и треба сакупљати ду-
ховно благо мудрости, знања, добрих 
дјела, молитве, и то обилније него ли 
у непразничне дане.

Празник није беспослица, већ пра-
зновање, тј. утјешно духовно лико-
вање – радовање духа ради сазнања 
и добијања великих дарова Божијих 
(Теофан, еп. Владимирски).

Празник без духовне радости, без 
срдачног у њему учешћа, без унутра-
шњег осјећања, то је тијело без душе 
(Филарет Московски).

Празник је јављање добрих дје-
ла, побожно расположење душе и по-
правка живота. Ако то имаш, онда мо-
жеш свагда празновати (Св. Златоуст).

Када дјела и занимања свјетска 
(овоземаљска) треба прекидати у пра-

зничне дане, тим прије и више тре-
ба се тада клонити од дјела, која се 
не одобравају и у обичне, радне дане.

Зар међу нама нема таквих који 
часове празничнога јутра проводе у 
сну, послије ноћи преобраћене у дан, 
недостојан сунца? (Филарет, митро-
полит Московски).

Празник није за то да нарушавамо 
добре обичаје и умножавамо гријехе 
своје, него да очистимо и оне гријехе 
којих у нама има (Св. Златоуст).

Прекрасно је празновање – клони-
ти се гријеха. За грешника нема пра-
зника.

И свијетли дани (Свијетле, Ускр-
шње седмице) свијетли су само за 
чисту и невину душу (Кирило, еп. 
Мел.).

Ко празнује чистим срцем, тај 
празнује са анђелима (Филарет Мо-
сковски).
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ВИДОВИТИ ЉУДИ МИ ПРОРИЦАЛИ 
БУДУЋНОСТ – ДА ЛИ НАМ ЈЕ 
СУДБИНА ПРЕДОДРЕЂЕНА? 

Видовити људи ми прорицали будућност. Да ли нам је судбина предо-
дређена? Била сам пар пута код видовњака, због здравствених проблема. 
Видели су неке ствари из моје прошлости о којима им ја нисам причала, 
па сам им поверовала у приче о будућности. Да ли има неке истине у при-
чама видовњака?

На питање да ли постоји не-
ко да предскаже будућност 
су прошла времена. Та-

да су Божији људи, Пророци, сходно 
Божијој вољи, прорицали о судбини 
тј. догађајима, који ће уследити или 
се догодити, ако се народ не покаје 
или не промени размишљање и начин 
живота, који би изазвао гнев Божији, 
јер га с друге стране лажни пророци 
тј. гатари, видовњаци, обмањују и од 
истине одвајају. Данас, најчешће ве-
ома порочни људи или хришћани на 
папиру, умишљени особењаци, ко-
ји верују у Бога, али у цркву не одла-
зе, нити се правилно моле Богу, ни-
ти грехе своје духовнику исповедају, 
нити се причешћују и као такви, сво-
јевољни, у народу се ословљавају за 
видовите људе или исцелитеље или 
оне који проричу. На овом бисмо за-
стали и детаљно описали како до тога 
долази и с чије стране, наизглед, има-
ју моћи да нешто некоме „погоде“ из 
прошлости или блиске будућности.

Наиме, враг или ђаво (отац лажи) 
како је назван у Светом писму, тач-
није Новом Завету, никад не говори 
истину. И кад говори, он говори лаж, 

јер је отац лажи од искони! Дакле, 
нечиста сила се веома вешто претва-
ра или маскира код људи неуређеног 
духовног живота. То је слој људи ко-
ји још нису схватили како овај свет 
пропада и чему води са својим обича-
јима, који су чиста сујета и сујеверје 
(вера у слепи случај). Такав слој љу-
ди се моли, најчешће, само кад им је 
тешко. Кад су здрави и лепо им иде у 
животу не благодаре Богу, а управо 
тада прети опасност. Српски народ 
је у древна времена то стање са па-
жњом и страхом посматрао, јер у све-
ту где се непрестано боре две силе 
Истине и Лажи тј. Добра и Зла, бор-
ба се свакодневно одиграва у сфера-
ма такозване „невидљиве“ борбе.

Многи и када спознају да је све 
тако, они се уплаше и као малоду-
шни, не желе да се побрину за себе 
уз помоћ Цркве, већ се, најчешће, у 
тој својој малодушности предају гре-
ху, зато што немају искуства и нису 
хришћански васпитани, те потпуно 
губе контролу над собом. Бога осу-
ђују што је овај живот толико тежак 
и што мора толико да се води рачуна 
о тој души унутар човека. Ако је тако 
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тешко одолети замкама које демон-
ска сила у овом свету сеје и поставља 
човека на искушење да се одлучи ко-
јим ће путем поћи, путем лагодног 
живота (пијанчења, банчења ноћу по 
кафићима, прељубама, завођењем у 
разврат другога, пушења, дрогира-
ња, итд) или путем истине Божије и 
правде која се све више исмејава као 
примитивна наука и заостала у по-
гледу времена у којем живимо. Ве-
лики број је оних који изаберу лагод-
ност, без обавеза и одговорности за 
своје поступке у животу и то је већ 
повод да се сва ЗЛА СИЛА у њега 
усели. Онда, сходно томе, постепено 
се човек губи и он, иако осећа да по 
савести није све како ваља, иде и да-
ље преко себе, имитирајући околи-
ну. Временом се појављује страх који 
га стално прати, јер се несигурност 
обавезно роди и човек почиње да се 
брине, али му начин Цркве не одго-
вара, већ ако може, нешто блаже. Та-
кве мисли су од те зле силе.

Одлазак у Цркву и враћање на жи-
вот са Богом моментално би разо-
бличио све грехе и промашаје и на-
вео човека да се сасвим промени. Да 
не би дошло до тога, непријатељ, ђа-
во, предлаже у мислима видовњаке 
и сличне њима, који раде за новац. 
Отишавши код таквих, обратите па-
жњу сада ви који читате, управо тада 
настаје оно најгоре. Газимо савест и 
обећање које је дато Богу на крште-
њу, а које каже: „Одричем се Сатане, 
свих дела његових и свих анђела ње-
гових и сваког служења њему и све 
гордости његове!“ То је моменат ка-

да смо прешли праг из Божије куће у 
кућу Сатанске радионице, која се ма-
скирала преко мноштва икона тих, 
назови видовњака (врачара и гатара) 
и зла сила стиче право да опседне чо-
века са другим начином размишља-
ња, где он сада бива завистан од тога 
шта ће му рећи видовњак или већ ка-
ко их све зову данас. А тај видовњак 
се вазда предао таквом служењу ван 
Цркве и њеног благослова, јер га Цр-
ква не даје, зато што Црква има јеро-
монахе, свештена лица, која служе за 
помоћ божијем народу, али не и нева-
спитаном, својевољном, који Цркву 
осуђује и којешта против ње говори.

Дакле, враг не може проникну-
ти далеко у будућност никоме. Али 
према садашњем стању људи, он им 
путем сна шаље представе и снове, 
уобразиље ноћне, које су и саме ви-
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довњаке начиниле и људе завеле да 
се тиме поводе и у животу владају. 
Зле силе таквим поступком наводе да 
се људи тиме руководе и да и други-
ма тако исто сведоче не би ли се по-
клопило и тим чином утврдило њи-
хово мишљење. Ово су писали Свети 
оци којима је Бог дао власт да каткад, 
сходно Божијем промислу, испитају 
демоне како варају људе и шта се све 
усуђују да употребе како би држа-
ли људе у покорности своје демонске 
воље, која се Божијој противи. Значи, 

све насупрот правој Истини. Јер љу-
ди не живе у истини, те им самим тим 
и следи полуистина или потпуна лаж. 
А Бог је само Истина, Пут и Живот 
који се у Цркви, на Литургији и та-
квим животом сведочи. Хришћанина 
не интересује судбина у овом свету, 
већ колико и шта заправо значе те ре-
чи: „Пазите – Суд – на који ће човек 
изаћи и Биће испред које ће одговара-
ти за грехе и поступке свог живота!!!“

Духовни одговор дао: баћушка Јо-
ван, манастир Лешје

БЛИЗАНЦИ
Близанци у материци разговарају:
– Верујеш ли у живот после рођења?
– Наравно, сигурно постоји нешто након рођења. Можда смо овде баш за-

то да се припремимо на живот после рођења.
– То је глупост. Нема живота после рођења. Како би тај живот уопште из-

гледао?
– Не знам тачно, али уверен сам да ће бити више светла и да ћемо моћи хо-

дати и јести својим устима.
– То је потпуна глупост. Знаш да је немогуће трчати, и јести својим усти-

ма, па зато имамо пупчану врпцу. Кажем ти после рођења нема живота.
– Пупчана врпца је прекратка. Уверен сам да постоји нешто после рођења. 

Нешто сасвим другачије него ово што живимо сада.
– Али нико се није вратио од тамо. Живот се после рођења завршава. Осим 

тога живот није ништа друго него постојање у уској и мрачној околини.
– Па не знам баш тачно како изгледа живот после рођења, али ћемо у сва-

ком случају срести нашу маму. Она ће затим бринути за нас.
– Мама?!? Ти верујеш у маму, па где би по твоме та мама била?
– Свуда око нас, наравно. Захваљујући њој смо живи, без ње не бисмо уоп-

ште постојали.
– Не верујем! Маму нисам никада видео, зато је јасно да не постоји.
– Да, могуће, али понекад, када смо потпуно мирни, можемо је чути ка-

ко пева и милује наш свет. Знаш, уверен сам да живот после рођења запра-
во тек започиње…

И би светло…
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ДАЛА БИХ СВЕ НА СВЕТУ 
ДА МОГУ ВРАТИТИ ВРЕМЕ 

Дуго сам размишљала да ли да пишем или не и ма колико да је тешко, 
мислим да је ипак боље да напишем своје искуство које ће можда некоме и 
променити став, а ја ћу себи мало олакшати душу бар на моменат.

Абортус – цео свој живот би-
ла сам против ове интер-
венције (сем ако је у пита-

њу силовање, здравље и слично); ни-
сам разумела тада како се људи одлу-
че да прекину трудноћу. Зашто нема-
ју наде да ће бити добро? Сећам се 
једне реченице коју је изговорила јед-
на моја пријатељица када је одлучила 
да прекине трећу трудноћу: „Знам да 
ти је тешко да разумеш моје разлоге, 
али не можеш да разумеш нешто што 
не доживиш“.

Године су прошле од тада, и ја сам 
родила два прелепа анђела која сада 
имају 3 и 2 године. Престала сам да 
радим пред крај прве трудноће, онда 
је убрзо дошла и друга, тако да сам 
све своје време посветила њима, да 
им што више пружим пре него што 
се вратим на посао. Око њих двоје 
немам никакву помоћ и још увек ни-
сам имала ни један једини слободан 
дан, али није ми жао јер и то ће све 
проћи и биће лакше када још мало 
порасту.

Мој проблем почиње пре осам ме-
сеци када сам сазнала да сам трудна 
по трећи пут – то је био такав шок да 
нисам могла да се саберем данима, не 
зато што је то било лоше већ што је 
било у тешком моменту. У моменту 
када сам била на измаку снаге, пре-

морена, исцеђена као лимун, када је 
мој супруг имао фазу депресије због 
многих проблема.

Плакала сам јер сам желела да за-
држим бебу, а онда сам плакала јер 
нисам знала како ћу уопште моћи да 
изађем на крај са двоје мале деце, бе-
бом и свим осталим проблемима, и 
тако сам данима убијала себе. Дани-
ма смо муж и ја разговарали, желели 
смо да је задржимо, а опет услови су 
нам били равни нули и то нас је сва-
ки пут копало два метра испод земље 
од страха – а како ћемо?

Затим смо одлучили да задржи-
мо бебу па како нам буде, али два 
дана после тога сам добила поруку 
да треба да почнем да радим и опет 
смо били на мукама. Тешка срца смо 
одлучили да прекинемо трудноћу. 
Плакала сам сваки дан пре интер-
венције, а када сам отишла тамо, дрх-
тала сам, у себи се извињавала својој 
беби. Када ми је анестезиолог прома-
шила вену први пут, помислила сам 
да треба да изађем и одустанем од 
абортуса, али, нажалост, нисам.

Направила сам највећу грешку у 
свом животу, јер ко сам ја да одлучу-
јем да прекинем један живот, да му 
не дам шансу да живи као што сам је 
и ја добила? Не знам шта сам уопште 
тада мислила, али очигледно да сам 
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била у тоталном трансу, страху, или 
не знам ни ја ком стању већ!

Од тада нема дана да не помислим 
колико ми је жао што сам такав из-
бор направила, нарочито када по-
гледам своју децу; не могу себи да 
опростим што сам била толико слаба 
и себична; ја која толико обожавам 
своје пилиће, са којима обожавам да 
се играм, забављам, смејем, свакод-
невно шетам…

Не знам како сам могла, али јесам 
и са тим ћу морати да живим до краја 
живота, само се надам да ћу научити 
да се носим са овим осећајем криви-
це који ме прогони.

Један искрен и од срца савет свим 
женама од мене јесте да ако имају и 

најмању дилему око абортуса – да то 
ни случајно не раде! 

Ако имате дилему и ако дубоко у 
срцу осећате и поред свих тешкоћа и 
недаћа да то не треба да урадите, не-
мојте, јер ћете се покајати, а заиста је 
тешко живети са тим осећајем.

Мени је јако жао зато што ни-
сам послушала своје срце већ ра-
зум, данас осам месеци касније да-
ла бих све на свету да могу вратити 
време и исправити грешку, али то 
је немогуће. Једино што могу да из-
вучем из овога јесте једна живот-
на лекција коју никада нећу забо-
равити.

Извор: Абортус, тежина одлуке и 
кајање

Како мисионарити
У мисионарској делатности треба примењивати истанчане методе ка-

ко би друге душе примиле оно што им нудимо − речи или књиге − без 
рђавих реакција. Још нешто: што мање речи. Речи парају уши, а често и 
нервирају људе. Одјек, напротив, налазе молитва и живот. Живот усхи-
ћује, препорађа и преображава, док речи остају бесплодне. Најбољи ми-
сионарски рад остварује се нашим примером, љубављу и благошћу.

У дискусијама треба да изнесете само мало речи о религији, и побе-
дићете. Оставите онога ко је другачијег мишљења да се искали, да при-
ча, да прича... Ви се потрудите да он осети да има посла са мирним, ста-
ложеним човеком. Постарајте се да утичете добротом и молитвом. А 
када узмете реч, говорите мало. Ништа нећете учинити ако будете го-
ворили са жестином. Ако саговорнику, примера ради, кажете „Изрекао 
си лаж!“ шта ће произићи из тога? Ви сте као овце међу вуковима. Шта 
треба да радите? Споља будите хладнокрвни, али у себи се молите. Бу-
дите спремни, упућени у проблематику; говорите са смелошћу, али и са 
светошћу, благошћу и молитвено. Али да бисте ово чинили, треба да по-
станете свети.
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Српска Православна Црква
Епископ Епархије

аустријско - швајцарске
Бр. 1184

29. децембар 2017.
у Бечу

Serbische Orthodoxe Kirche
Bischof der Diözese von 

Österreich und der Schweiz
Nr. 1184

29. Dezember 2017
in Wien

Нова молба за прикупљање прилога током Божића
за изградњу храма Светих новомученика српских у Маутхаузену

На војном гробљу у Маутхаузену сахрањено је између седам и осам хиљада српских официра, 
војника и цивила који су у јесен 1914. године заробљени одведени из Србије и окружења у 
заробљенички логор Маутхаузен код Линца у Горњој Аустрији. Услед лоших хигијенских и 
здравствених услова у самом логору дошло је до избијања епидемије тифуса што је довело до 
масовног умирања интернираних српских заробљеника.

Иницијатива за градњу спомен-капеле у Маутхаузену на војном гробљу, која је покренута у 
јулу 2014. године, почела је да добија конкретну форму. Дана 1. априла 2016. обављено је полагање 
камена темељца и, хвала Богу, до сада смо успели да се спомен-капела стави под кров. Ако Бог да, на 
пролеће 2018. радови на спомен-капели у Маутхаузену биће настављени. Молимо наш српски народ 
да подржи овај пројекат својим добровољним прилозима у месним парохијама како би радови ишли 
предвиђеним током.

Обишли смо више пута земљиште, видели зидове капеле и реалну ситуацију на терену. 
Основа темеља је одлично одрађена и остављено је довољно места за основу постављања камене 
фасаде. На састанцима смо коначно дефинисали врсте камена као и остале услове градње да бисмо 
онда затражили повољне понуде извођача.

Пред нама је понуда у складу са спецификацијом да бисмо што пре, поштујући све 
критеријуме, потписали уговор. Дефинисали смо врсту камена и услове градње, очекујемо коначну 
понуду за прозоре. Са извођачима желимо да се дође до најповољније могуће понуде за наш свети 
подухват. Ступили смо у контакт са многим понуђивачима за лим и кровну конструкцију. Добили 
смо и понуде које се односе на облагање мермером и гранитом капеле у Маутхаузену.

У то име, овим очинским расписом, молимо наш благоверни српски народ у Епархији 
аустријско-швајцарској, у Италији и на Малти, да у границама својих могућности - имајући 
молитвено на уму све своје упокојене - допринесе да се очува и спомен овде поменутих српских 
Новомученика у Маутхаузену, како бисмо имали видљиво обележје њихове жртве о стотој 
годишњици завршетка Првог саветског рата.

У то име свима Вама упућујемо наш стародревни и традиционални Божићни поздрав:

Христос се роди!

----------------------------------------------------
Епископ аустријско-швајцарски

Парохијани са подручја ЦО Линц (Linz i Linz Land) своје прилоге могу уплатити путем банке на: 
Serbisch-Orthodoxe Kirche Linz, BIC: OBKLAT2L , IBAN: AT33 1500 0008 3100 1136 , 

Zweck: Kapelle in Mauthausen,
или директно у храму код продавца свећа.
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ЖУРИТЕ ДА ЧИНИТЕ ДОБРО
Један сусрет о којем хоћу да вам испричам урезао се у моје сећање. Још 

као сасвим млад свештеник имао сам прилику да посетим старачки дом, 
каквих је у престоници много. Попевши се на спрат, ишао сам ходником 
тражећи тешко болесну, за кревет приковану средовечну жену која је хте-
ла да се причести Светим Христовим Тајнама. Она је још била при све-
сти и, пошто се исповедила са сузама, примила је Свете Дарове. Лице јој 
се просветлило и та кротка хришћанка се завалила на јастук са видљивим 
олакшањем. Веровала је да ју је Сâм Господ посетио. Учестало се крстећи, 
та причесница је понављала: „Слава Теби, Господе!“ У таквом стању сам 
је оставио, утешивши је речима о Створитељевој милости према нама.

Али, нисам успео да одмах 
одем из тог тужног дома. 
Било је просто немогуће да 

пролазим поред соба из чијих дуби-
на су у мене свештеника гледали жи-
тељи старачког дома – неко са разу-
мевањем и поштовањем, неко са деч-
јом радошћу и израженом жељом да 
се истог тренутка исповеди и приче-
сти, а неко са унутрашњом хладно-
ћом и отуђеношћу (мада је таквих би-
ло мало).

Разговарајући са бакама (по сво-
јим годинама могао сам бити њихов 
праунук) и питајући их о протеклом 
животу, почео сам да схватам коли-
ко је недокучива људска судбина ко-
ја се налази једино у рукама Божијим. 
А још ме је задивило душевно богат-
ство срца која су се отварала на испо-
вести. Тада сам ухватио себе како раз-
мишљам о томе да можда данас код 
омладине не можемо срести такву бо-
јазан од греха, нити гађење због сва-
ког неправедног и ружног поступка. 
„Да, беху људи у наше време, не као 
ово данашње племе: јунаци – не ви!“

Велики је то дар – бити свеште-
ник и имати могућност да овако раз-
говараш с људима који се, дозивају-
ћи у сећање најважније тренутке свог 
паћеничког живота, не обраћају теби, 
него Господу који стоји поред тебе, 
Његовог недостојног служитеља! И 
тек кроз сат и по, осећајући унутра-
шње задовољство и радост због све-
сти о значају обављеног посла, најзад 
сам затворио своје свештеничко ко-
ферче и већ се спремао да се упутим 
према лифту (ево, приближио сам се 
оном најважнијем у мојој причи.)

У сусрет мени ходником су клизи-
ла мала колица на којима се обично 
по собама развози храна. Управо бе-
ше време ручка. Колица је гурала же-
на поодмаклих година, учинило ми 
се да је имала око осамдесет, а можда 
и више. Кретала се лагано и с вели-
ким напором, сваки час се зауставља-
јући, тешко и испрекидано дишући. 
Судећи по радном мантилу (уредном 
и чистом), схватио сам да је то јед-
на од станарки старачког дома. Ма-
лог раста, осредње угојена, некако 
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сва округла, подсећала би на девој-
ку да није имала потпуно седу косу. 
Лице јој беше веома ведро. Поздрави-
смо се. Успео сам да приметим израз 
кроткости, спокоја и пословности, и 
то све истовремено. Старачку немоћ 
одавало је незнатно подрхтавање гла-
ве и руку. „Зар не бисте желели да 
се исповедите и причестите?“, одмах 
упитах, јер сам у њој осетио право-
славну, добру душу. „Ех, то бих ве-
ома желела, али немам кад – морам 
моје да нахраним.“ 
„А ко су то ваши?“ 
„Ма непокретни, 
има их шесторо, и 
још две спрат ни-
же“, одговарала је 
потпуно смирено и 
кротко. „Па зар не-
ма ко да им да хра-
ну?“, настављам ја 
зачуђено. „Ко да их 
нахрани, мили мој 
оче, особље остави 
тањир и оде, а они, 
јадници, не могу 
ни руку испод ће-
бета да извуку без 
туђе помоћи. Ја сам 
се зато и пријави-
ла да им дајем ру-
чак. Ево какву су 
ми кочију дали“, 
рече она с благим 
и пријатним осме-
хом, показујући на 
колица с тањирима. 
„А како се ви осе-
ћате?“ „Хвала Те-

би, Господе, само се мало задувавам; 
нешто ми је баш тешко последње две 
недеље: метар-два погурам ручак – и 
већ морам да предахнем, иначе, ноге 
ни макац! Извините ме, оче, чекају 
ме. Дао вам Бог здравља, хвала што 
не заборављате на нас грешне, а сле-
дећи пут ћу се обавезно причестити.“

Осетивши каква је душа преда 
мном, нисам могао да је отпустим 
без Животворне Светиње. Право у 
ходнику, јер осим нас тамо никог ни-
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је ни било, пошто сам кратко прочи-
тао молитве, исповедио сам Божијег 
човека (имена се, нажалост, више не 
сећам) и дао му Свете Тајне. Покло-
нивши се, она је кренула даље с ко-
лицима, носећи Христа у своме срцу.

Враћајући се кући, захваљивао 
сам Богу што ми је омогућио сусрет 
са Својом скривеном слушкињом. 
У простодушју и чистоти хришћан-
ске савести она је свакодневно чини-
ла подвиг, уопште не размишљајући 
о величини дела које је на себе пре-
узела. Гордости и сујете у њој уоп-
ште није било. У речима праведнице 
нисам приметио ни наговештај осу-
де због начина рада установе, због 
равнодушних сестара и томе слич-
но, осуде која је увек у устима сва-
ког малограђанина. Она је све ра-
дила с молитвом, уздајући се само 
у помоћ Божију, од Христа иштући 
снагу за своје добровољно послуша-
ње – да храни све оне који су лежали 
у тој безљудној пустињи, очекујући 
смрт. Беше очигледно да је Господ 
продужавао дане живота слушки-
њи Својој која је заборавила на себе 
и на своје бољке ради жеље да хра-
ном окрепи снаге оних које је нази-
вала „својима“. „Ово је заповест Мо-
ја, да волите једни друге као што 
сам Ја вас заволео. Нема веће љуба-
ви од оне кад неко да душу своју за 
пријатеље своје.“ „Знаћу да сте Мо-
ји ученици ако будете имали љубав 
између себе.“

Сада схватам зашто сам на њу 
обратио пажњу. Душа пастира одмах 
је препознала мученицу Христа Бога 

коме је име – Љубав. Да ли је још жи-
ва та малена старица? Убеђен сам да је 
жива. Љубав је јача од смрти. Код Бо-
га нема мртвих – код Њега су сви жи-
ви. „Ја јесам васкрсење и живот; ко ве-
рује у Мене, ако и умре, оживеће.“ „Ја 
сам – хлеб живота који је сишао са не-
ба: ко једе овај хлеб, живеће занавек.“

Велики број људи тражи много то-
га у овом земаљском пролазном жи-
воту. Једне маме слава и признања од 
других људи, друге – новац и власт 
над људима, трећи су опседнути соп-
ственом телесном лепотом и њоме 
напајају незаситу гордост свог ср-
ца. Али хтели ми то или не, дани зе-
маљског живота прохујаће врло брзо, 
прохујаће као што вода брзо протек-
не између прстију. Као што ишчеза-
ва сећање на отопљен снег и као што 
се у ушима не задржава шум опа-
лог лишћа које је одувао јесењи ве-
тар, тако и душа која се приближава 
крају неће наћи ни ослонца, ни уте-
хе у ономе што је било и што је про-
шло. Пријатељи моји, страшно је ста-
ти пред лице Вечности с празнином 
у срцу, када се сви земаљски изазо-
ви и сва задовољства покажу као зја-
пећа мрачна рупа која у свој бездан 
одвлачи душу што је током живота 
на земљи у себи потиснула жудњу за 
истином и глас светог саосећања! За 
шта се онда ухватити, где наћи тач-
ку ослонца? „И ко напоји једног од 
немоћних само чашом хладне воде, у 
име ученика, истину вам кажем, не-
ће изгубити награду своју.“

Дела љубави која се чине у име Го-
спода Исуса Христа јесу храна душе 
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већ овде, пре смрти, и дарују души 
благодат Божију. Када будемо уми-
рали, једино за чиме ћемо зажалити 
је што смо мало волели, што у мило-
сти нисмо били дарежљиви како нам 
је савест налагала. Стога, драги мо-
ји, ми једноставно немамо времена 
да се искушавамо гордошћу или по-
тиштеношћу! Сада је остало време 
само за молитву и за дела Христовог 
милосрђа.

Нећемо маштати о ономе што не-
мамо, већ ћемо захвалити Господу 
за оно што имамо. А имамо много: 
од Бога смо даровани да у овом све-
ту умножавамо љубав црпећи сна-
гу с Извора љубави – од Христа Спа-
ситеља. И не треба да размишљамо 
о великим делима, већ о најмањим и 
на први поглед безначајним. Један је-
дини осмех, добар љубазан поглед, 
мала реч охрабрења и утехе – већ је 
дело пред Господом! Уздржи се од 
раздражљивости, избори се с лењо-
шћу, буди на услузи блиском човеку 
– немој хладно одбити његову мол-
бу, него је испуни и као одговор на 
захвалност реци: „Хвала Богу“. Зда-
ње спасења душе гради се од мале-
них цигала доброчинства у име Хри-
стово. Оно што је за цвет сунчева 
светлост, оно што је за рибу вода, то 
су за нас саосећање и милостива де-
ла. Енглези имају овакву пословицу: 
„Charity begins at home“. Ha руском: 
„Милосрђе почиње код куће“. Поне-
кад добра дела тражимо са стране, 
испољавамо срдачност и саосећање 
према онима које видимо први пут. 
И то није лоше. Али лакмус папир 

по коме се истог трена може одреди-
ти квалитет наших добрих дела јесте 
наш однос према укућанима. Коли-
ко је тешко, очигледно, стално чини-
ти добро онима који живе с нама ра-
ме уз раме.

Научи се да живиш у кући тако да 
нико од укућана према теби не испо-
љи ни огорчење, ни увреду. Ето, то 
је добро! Буди за њих као меки во-
сак на коме се отискују све њихове 
разумне заповести, молбе и жеље. 
Ето, то је добро! Буди као сунце, ка-
ко би сваког огрејао, умирио, осоко-
лио и похвалио. Ето, то је добро! Ка-
да осетимо колико нам прија то што 
чинимо мале добре ствари, мало-по-
мало почећемо да заборављамо на 
своје лоше расположење, на личну 
несавршеност, постаћемо простоду-
шнији и чистији, спокојнији и радо-
снији. И можда ће нам тада Господ 
указати на право поље нашег дело-
вања где ћемо се, подвизима, испу-
нити истинским Сунцем правде и 
љубави – Христом.

„Ко има заповести Моје и придр-
жава их се, тај воли Мене; а ко во-
ли Мене, тога ће волети и Отац Мој; 
и Ја ћу заволети њега и јавићу му се. 
(…) Ко воли Мене, тај ће поштовати 
реч Моју; и Отац Мој ће га заволе-
ти, и Ми ћемо доћи к њему, и рај му 
створити.“ Док не куцне час, времена 
још има, милост није ускраћена, по-
ље рада је пред нама, помоћ одозго је 
спремна – пожуримо да се покајемо и 
да чинимо добро. Данашњи дан нам 
је дарован. Хоће ли бити сутрашњег? 
То само Бог зна.
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ПОХВАЛА СРПСКОЈ МАЈЦИ 
Израз чувати дете сасвим је посебан израз нашег језика и нашег схвата-

ња ствари. Наша, српска мајка, изабрала је тај израз место читавог ни-
за појмова у вези са отхрањивањем, надзиравањем, васпитањем, забавља-
њем, разумевањем, и вољењем детета. Каже наша жена, пуних уста, с 
озбиљношћу, на пример: Сасвим млада већ сам чувала двоје деце. Или: чува-
ла сам сина мог као дете све до двадесете његове године. Или: Ћерино дете 
чувамо ја и мој старац. Или: Нема јадниче ни оца, ни мајке, па га чувамо. 

Лепа је то реч и тешка је то 
реч. Једна реч довољна за 
десет. Широко осећање де-

тета показује тај израз, широку зајед-
ницу матере са душом и песмом дете-
та. Подразумева се у тој речи да је та-
ко рећи мала ствар хранити и одевати 
дете, а главно чувати га од опасности, 
правих и уображених. Од озледа; од 
зле намере других људи; од мрака и 
сенки и „курјака“ који тако загонетну 
улогу имају у души детињој; од наго-
на који се полако дижу; од маште ко-
ја рано буја и тера цвеће и коров; од 
мисли које дете присваја чувајући их, 
погађајући их, читајући их из новина 
и књига дечијих и других.

Чувати дете, могао је као обележ-
је радње казати само неко дубоко чо-
вечан. Јер, нигде више погрешних, 
неправедних и свирепих удараца не-
го када где ударе дете, и где се удара 
по детету. Дете тако често удари оно-
га кога воли: и баш онај који дете во-
ли хоће често непромишљено да уда-
ри и по телу и по души детињој. Бива 
то отуда што љубав као таква није 
само врлина, него је и страст, и пре-
враћа се понекад у себичност, љубо-
мору, гнев. 

Сви знате причу о Арапину који 
је, срдит, свом многовољеном коњу 
– који му је био место детета – поже-
лео да пребије кичму, и коњ је пре-
био. Колико пута дете, колико пута 
мајка каже тешку неодговорну реч. 
Мајка дакле има да чува дете и од 
својих удараца.

У нашем народу је одувек тежак 
био живот и државни, и градски, и 
сеоски, и породични, и детињи. За-
то је и однос матере и детета одувек 
био много сложен, променљив, зави-
сан од свега и свачега. Човек чове-
ка уопште тешко схвата и никад до 
краја не разуме. Тежње људи се рет-
ко кад слажу и састају. А историја 
односа наших баш према онима које 
највише волимо, препуна је неспора-
зума, сукоба. Историја односа мате-
ре и детета понајсложенија је. Они се 
воле и траже, али жеље њихове тако 
често иду у раскорак, и тешко се вра-
ћају и састају.

Питање детета је огромно, пита-
ње детињства до крајности деликат-
но. Јер је све колебљиво, а све сувише 
импулсивно у оно детиње доба када 
је младо биће способно за пуну сре-
ћу, неуморно да буде весело и испу-
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њено поверењем у свакога и све; а, с 
друге стране, живо осетљиво, некад 
страдално осетљиво за јад несрећних 
људи чак и из књига и са слика.

Наша жена има ретко добар став 
пред том великом компликацијом. 
Ко је добро посматрао највише за-
ступљени тип српске мајке, зна да је 
она у односу са децом нешто кратка и 
уздржана, понекад и мало сува. Није 
романтична; а кад је, њена романти-
ка је хумор, лиричан или ироничан. 
Српска мајка не прави се мудра као 
Саламон, ни чаробна као вила. Она 
стаје пред дете скоро тако као и пред 
одрасла човека. Није много скло-
на да се детињи, да измишља бајке 
или их препричава. Она преприча-
ва своје село, своје детињство, карак-
теристичне претке и рођаке и разне 
истакнуте и оригиналне људе и же-
не. Рано увлачи дете у битност расе, 
у битност друштва, и у ћуди живота. 
Једном речју, њу одликују две наоко 
ситне одлике, али које значе велике 
квалитете: човечност и озбиљност.

Сећам се из детињства једне мај-
ке која је неколико авлија пуних де-
це држала у федерацији дивљења 
достојној. Деца су заслуге својих 
другова признавала поштено, често 
до суза поштено; верно су остајала 
при учињеном избору игара и вођа; а 
кад је долазило до размирица, свађа-
ла се некако по „пунктовима“, по не-
ком уставу. Једна колективна свест је 
осуђивала велике кривце, и до бати-
на није никада долазило.

И дан-данас се сећам те мајке. 
Не по некој њеној анђеоској добро-

ти, или по дару маштања, или по ле-
поти и срећи. Просто по човечности 
њеној, озбиљној човечности њеној. 
Њен живот хоћете да знате? Ево га 
у неколико јаких потеза. Једно јој се 
дете родило, друго пошло у школу, 
треће се разболело. Када је устао од 
тешке и ретке болести тај малишан, 
мајка, једног дана, без сваке патети-
ке, узе четврто дете с улице. Нашли 
га људи код црквеног зида, као што 
се нађе кључ који остаје вечита тај-
на: шта је откључавао и закључавао. 
Па су године пролазиле. Један син се 
оженио, други погинуо, једна кћи се 
упорно опирала сваком вођењу и са-
ветовању и много грешила. Па онда, 
најстарији син обудове, и донео мате-
ри своје дете: да га чуваш мајко. Па 
онда, једна удата кћи, оно нахоче, ни-
је никако хтела да има деце. А друга 
је имала децу, али се није њима ба-
вила радо. Некако је много мислила 
увек на себе. Мајка се држала човеч-
но. Није се уносила у туђе животе. 
Али је нечим, у себи конзервативним, 
ипак управљала животом и савести-
ма своје деце и исправљала те животе 
и те савести. Она кћи без деце, пошто 
је закаснила да има своју децу, ушла 
је, напослетку, уз помајку у друштво 
за чување туђе деце. А она друга кћи 
је доживела да су сва њена деца при-
стала уз бабин систем и бабин поглед 
на ствари, и, премда су матер своју 
волели, бабу су далеко више ценили, 
изнад матере, а то су и говорила мате-
ри. Није то било лако слушати. У по-
следње време, и та се мајка много тру-
дила у друштву за чување туђе деце.
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Људи, прогресивни и модерни, 
стоје данас мало неодлучни према 
типичним карактером српске мајке. 
Додуше, када погледају у куће које 
наше жене подигоше, и држе и воде 
– и то без великих криза, и без ика-
квих проневера и себичности – љу-
ди умукну и диве се. И право је да се 
диве. С друге стране, мисле ипак да 
би тип наше мајке требао да еволуи-
ра, да би мајка требала да узме више 
личне слободе за себе, и да даје више 
личне слободе деци. Ово је једно ми-
шљење које није до краја домишље-
но. Деца, раније или касније, узму са-
ма ову слободу, и узму је природно, 
с преимућством новог живота над 
оним који пролази. А мајка, не може 
имати пуну и пусту слободу, као што 
је не може имати нико ко је узео не-
ки задатак не од данас до сутра, него 
од данас до гроба.

Српску мајку карактерише оно што 
је од два вида озбиљнији вид каракте-
ра и одлуке. Српска мајка је прогре-
сивна, али човечна остаје оним што 
се не мења, вечним цртама човека и 
жене. Прогрес је ствар нужна и лепа, 

понекад блистава, али у сваком про-
гресу има експеримената, разбијених 
и поломљених ствари које се одстра-
њују и бацају. Добро ради наша жена 
када од битно човечног не одступа. 
Иначе, од свег њеног труда и свих му-
ка шта би остало? „Прогрес“ се и по 
два пута промени док мајка сина или 
кћер до самосталности дочува. А сем 
тога, како смо већ напоменули, по-
што мајка савлада дете, долази ред да 
дете савлада мајку у име новог живо-
та, и у томе је и трагедија и јунаштво 
мајке. У свести српске мајке има вр-
ло много од тог знања, и зато у фигу-
ри, држању и говору српска мајка има 
тако много измирено човечног и са-
владано достојанственог. Она српска 
мајка коју сам нешто мало описала, и 
која ми често стаје пред очи, чини ми 
се, овако на размак и у симболу, као 
нека врста моралне отаџбине читавој 
једној држави и генерацији.

Ово неколико редака предајем, с 
поштовањем и с дивљењем, марљи-
вим чланицама друштва Српска мај-
ка које срдачно и свесно чувају децу.

Исидора Секулић (1936) 

СВЕТОГА САВУ, ПРВОГ АРХИЕПИСКОПА 
СРПСКОГ, МОЛИТВЕНО ЋЕМО ПРОСЛАВИТИ 

У СУБОТУ, 27. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ.
СВЕТУ ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИМО ОД 9 ЧАСОВА.

ВЕЧЕРЊЕ, РЕЗАЊЕ СЛАВСКОГ КОЛАЧА, 
ПРИГОДАН КУЛТУРНИ ПРОГРАМ И ПОДЕЛА 

ПАКЕТИЋА ЋЕ БИТИ ОД 17 ЧАСОВА.
СЛАВСКИ ДОМАЋИН ЈЕ ЂУРАЂ ЈЕЛИЋ 

СА СВОЈОМ ПОРОДИЦОМ.
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Православно схватање и лечење никотинске зависности, 
пише др Слободан Лутовац

 ДУВАН – ПУТ КА ПАКЛУ
„Неки турски продавац имао је стару икону Пресвете Богородице коју 

је користио као даску за обрађивање меса. Један православни, запазивши 
то, решио је да прекине то изругување над светињом, и заједно са месом ку-
пио је икону као обичну даску. Доневши је кући, очистио је и окачио на зид у 
гостинској соби. На несрећу, био је пушач. Кроз неколико дана у сну му се ја-
вила Пресвета Богородица и упозорила га, ако не престане да скрнави Њену 
икону димом цигарета, онда боље да врати икону Турчину. Богородица је сма-
трала за боље да Турчин сече месо него да је православни хришћанин окађује 
смрадом ђаволског кађења. Православни хришћанин постао је свестан свога 
греха и више никада није пушио.“…

Пушење је тихи убица ду-
ше и тела. То је смртоно-
сна мина са одложеним 

дејством, самоубиство на рате, то је 
гнојна рана на души која стално за-
удара и влажи. Не постоји ни један 
ваљани разлог за конзимирање тог 
безумља, а човек намерно уноси тај 
отров у тело своје, зарад неког ла-
жног задовољства. Није непознато 
да сваки пети човек у свету умире од 
последица пушења. Пушачи у просе-
ку умиру 10 до 15 година раније не-
го непушачи. У породицама где одра-
сли пуше, сва деца су болесна. Један 
час боравка у задимљеној просторији 
одговара једној попушеној цигарети. 
Стручњаци тврде да се никотин по 
отровности може упоредити са ци-
јановодоничном киселином, који су 
нацисти користили за убијање лого-
раша. Смртоносну дозу никотина са-
држи само једна кутија цигарета. Па, 
питате се, шта је са пушачима, како 

уопште живе? Живе зато што дуван 
делује споро, тај се отров споро упи-
ја у тело, што се временом створи от-
порност на никотин, и то спасава гла-
ве. Разуме се привремено.

Многобројна су оштећења која 
изазива пушење дувана. То и сами 
пушачи добро знају, како им он за-
горчава живот. Довољно је нагласити 
да пушење проузрокује и поспешу-
је многобројна обољења, као што су: 
хронична обољења органа за дисање, 
изазива сипњу, кашаљ, промуклост, 
хронични бронхитис, рак плућа и 
других телесних органа. Подсети-
мо се, да је карцином бронха 70 пу-
та чешћи код пушача него код непу-
шача. Следеће што загорчава живот 
пушача је закречавање крвних судо-
ва. Због тога најчешће страда срце, 
јавља се ангина пекторис, инфаркт, 
аритмије разне. Ако су захваћени, а 
јесу, и крвни судови на мозгу, тада се 
јавља превремена старачка излапе-
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лост, затим пушачка нога, то су тзв. 
хладне ноге, отежан ход, онда разне 
очне сметње, оштећење вида, чир на 
желуцу и дванаестопалачном цреву, 
горушица, бол у трбуху, оштећење 
жлезда са унутрашњим лучењем, код 
жена поремећај месечног циклуса, 
код мушкараца губитак потенције, 
често су компликације у трудноћи. 
Деца родитеља пушача се углавном 
рађају са мањом телесном масом, а 
нису ретки ни спонтани побачаји.

Врло жалостан аспект имају школ-
ска деца која пуше. Она неретко до-
бију недостатак кисеоника у крви 
услед дувана, па се, онда, пројаве 
знаци сличној морској болести: вр-
тоглавица, бледило, мучнина, зноје-
ње, главобоља, не зна ни само дете 
шта му се догађа.

А још жалоснију слику дају же-
не хронични пушачи. Оне изгледају 
старије од својих вршњакиња за јед-
ну деценију. Последице пушење су 
дубоке боре на кожи, лице им је су-

во, опуштено, често и збрчкано, а бо-
ја лица је неприродно жута.

О смраду из уста пушача да и не 
говоримо. То је прави ђаволи кад. 
Право је лицемерство гнушати се, на 
пример, мириса белог лука, који има 
доказано лековито својство, а да нам 
притом ни најмање не смета никотин-
ски смрад којим трујемо себе и своје 
ближње. О штетности дувана је писа-
но много, написани су читави томо-
ви књига, и оне су свакоме доступне. 
Али, на жалост, у данашње време љу-
ди као да су изгубили осећај за душу, 
изгубили су навику да читају књи-
ге. Књиге су заменили телевизијски 
екрани, компјутери, и разне јеретич-
ке ревије, а озбиљне ствари се сада 
ретко читају.

Рекох мало пре да код мајки пуша-
ча и те како пати беба. Ем што трују 
себе, они трују и још нерођену бебу. 
Шта нам је она скривила да јој по-
нудимо отров пре него што је угле-
дала светлост дана? Не само што се 

рађају бебе са 
мањом тежином, 
већ оне имају и 
убрзани рад ср-
ца, оне примају 
мање хранљивих 
материја, зато су 
и мале, и то се 
веома одржава 
на нервни систем 
детета. Таква бе-
ба кад се роди не 
може у потпуно-
сти бити здрава 
личност. Морају 
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дуго родитељи да се потруде око ње 
не би ли створили једну здраву лич-
ност касније када одрасте.

С обзиром да је хронични нико-
тинизам својеврсна поробљеност ду-
ше, онда заиста више простора за 
ову тему треба препустити духов-
ним лекарима, манастирским оци-
ма, јер нам је узалудно свако здрав-
ствено просвећивање, ако се живи 
без Бога, и мимо Бога. Само у оквиру 
Цркве се може начи прави ослонац у 
борби са овим порочним склоности-
ма, па и никотинизмом. Пушачима 
би требало усрдно помагати у борби 
против овог великог зла, али им тре-
ба и отворено рећи, да то задовољ-
ство, ако не престану да пуше, дово-
ди до многобројне болести и патње. 
Наши Свети оци кажу да пушачи по-
сле смрти одлазе право у понор па-
кла! Свети старци, Тадеј Витовнички 
и Гаврило многострадални, говорили 
су у својим беседема, да сви који пу-
ше не смеју да се причесте. По њи-
ховим речима боље је вечерати месо 
и прићи Светом Причешћу, него пу-
шити и кренути на причешће како би 
примили ову Свету Тајну. Месо није 
добро ради блудног искушења, али 
дуван је никао из утробе Јудине, ка-
да се обесио, и због тога пушачи не-
мају право на причест, проповедали 
су Свети србски старци, Тадеј и Га-
врило.

Пушење дувана је бесмислено и 
недопустиво, а најстрашније је то 
што пушење носи печат незнабожач-
ких обреда и доводи до опустошења 
душе. Ево шта у вези с пушењем каже 

ректор Атинске богословије, епископ 
Хризостом са Свете Горе Атонске:

„Из Северне Америке у Европу 
донео га је посланик у Португалу и 
предао Катарини, краљици Францу-
ске, због чега је дуван постао познат 
као краљевска биљка. Свети Нико-
дим објашњава да је пушење про-
тивно хришћанским врлинама и тра-
диционалним моралним начелима 
хришћана. Нипошто не доликује све-
штеницима да пуше зато што то вре-
ђа високо достојанство свештенства, 
да се и не говори о штети по здра-
вље.“

На крају нека свима нама остану 
урезане следеће речи епископа Хри-
зостома. Он је у цитираном разгово-
ру испричао веома занимљиву и по-
учну причу. „Неки турски продавац 
имао је стару икону Пресвете Бого-
родице коју је користио као даску за 
обрађивање меса. Један православни, 
запазивши то, решио је да прекине то 
изругување над светињом, и заједно 
са месом купио је икону као обичну 
даску. Доневши је кући, очистио је и 
окачио на зид у гостинској соби. На 
несрећу био је пушач. Кроз неколико 
дана у сну му се јавила Пресвета Бо-
городица и упозорила га, ако не пре-
стане да скрнави Њену икону димом 
цигарета, онда боље да врати ико-
ну Турчину. Богородица је сматра-
ла за боље да Турчин сече месо него 
да је православни хришћанин окађу-
је смрадом ђаволског кађења. Пра-
вославни хришћанин постао је све-
стан свога греха и више никада није 
пушио.“
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СЛОВА ПРЕПОДОБНОГ ИСАИЈЕ 
УЧЕНИЦИМА – ОСАМНАЕСТО СЛОВО

О незлопамћењу

1. Свети апостол је заповедио својим чедима: Не брините се ни за што, 
него у свему молитвом и мољењем са захвалношћу казујте Богу жеље ва-
ше (Фил. 4,6), и мир Божији нека влада у срцима вашим (Кол. 3,15). И Го-
спод у Јеванђељу од Марка говори Својим ученицима: Праштајте све гре-
хе дужницима својим, да и Отац ваш… опрости вама сагрешења ваша 
(Мк. 11,25). Страшна је ова реч Господња. Она значи да не треба ништа 
да иштеш од Бога ако приметиш да ти срце није чисто према свима. Јер, 
иначе вређаш Бога. Будући грешан и имајући жалбу на сличног теби чове-
ка, ти говориш Ономе који испитује срца: „Остави ми грехе моје“. Такав 
се не моли умом, већ једино устима у незнању. Јер, ко жели да се истински 
умом моли Богу у Духу Светом и са чистим срцем, пре него што почне са 
молитвом испитује срце своје, тј. да ли је без жалбе у односу на све људе 
или није. И ако није, онда се он обмањује (када се моли), будући да нико не 
слуша његову (молитву). Тада се не моли твој ум, већ се по навици обавља-
ју установљени часови.

2. Према томе, желећи да чи-
сто вршиш дело (молитве), испи-
тај најпре свој ум, тј. шта је у ње-
му, да би говорећи: „Помилуј ме“, 
и ти сам миловао онога који те мо-
ли; да би говорећи: „Опрости ми“, 
и ти сâм, јадниче, опраштао; да би 
говорећи: „Не опомињи се мојих 
сагрешења“, и ти сâм заборављао 
грехе свога ближњега; да би го-
ворећи: „Не помињи зла која сам 
вољно или невољно учинио“, и 
ти сâм превиђао (свом ближњем). 
Ако је потребно, ти чак не треба 
ни да помишљаш ништа у одно-
су на друге људе. Ако ниси дошао 
до тога, твоја молитва је узалудна: 
Бог те, сагласно свим Писмима, не 
слуша. Опрости ми.

3. Још је Господ у молитви у Је-
ванђељу од Матеја рекао: И опрости 
нам дугове наше као што и ми опра-
штамо дужницима својим (Мт. 6,12). 
А у Јеванђељу од Луке је рекао: Ако 
опростите људима сагрешења њихо-
ва, опростиће и вама Отац ваш небе-
ски (Мт. 6,14). Код Светог Луке је ре-
чено: Опраштајте, и опростиће вам 
се, (Лк. 6,37). (Тиме као да је рекао): 
Ја ти сву љубав предадох, како би 
и ти (своме ближњему) учинио оно 
што себи желиш од Бога. Ти ћеш би-
ти ослобођен од својих (грехова) са-
гласно са мером у којој си ти људи-
ма опраштао. Ти си то дужан чинити 
уколико си очистио срце своје према 
свакој (словесној) твари (Божијој) и 
уколико немаш злопамћења ни пре-
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ма коме: јер, Бог је истина, а не само 
речи језика. Према томе, сваки човек 
сам себе вуче у геену, и сам себе раз-
решава од ње. Ништа није упорније 
од воље, било да се устреми ка смр-
ти или ка животу.

4. Блажени су они који се, заволев-
ши вечни живот, не спотичу. Према 
томе, потребно је да се подвизаваш у 
труду и зноју, сакривено у срцу, про-
тив помисли која те мучи, како не би 
дозволио да њена стрела рани твоје 
срце. Неће ти бити тешко да је изле-
чиш уколико свагда будеш пред очи-
ма својим имао грехе своје. Вести да 
ти је неко учинио зло супротстави 
своју добру жељу да му не узвратиш 
у срцу своме, да га не вређаш, не осу-
ђујеш, не разглашаваш и не предајеш 
у свачија уста. После тога можеш по-
мислити: „У мени нема ничег рђавог 
[према њему]“. Уколико у себи имаш 

страх од геене, победићеш зле (по-
мисли) које те подстичу да узвратиш 
ближњему. Тај страх ће ти говорити: 
„Несрећниче! Молиш се због својих 
грехова и Бог те све до данас трпи и 
не открива их (пред свима), а ти сво-
га ближњега са гневом бацаш пред 
свачија уста. Очигледно је да се ниси 
покајао за грехе своје кад у срцу свом 
немаш никаквог снисхођења (према 
ближњем)“.

5. И тако, ако се смекша срце тво-
је и ти се сачуваш од сваке злобе, по-
сетиће те милост од Бога. Ако ти је, 
пак, срце лукаво и жестоко према 
ближњему, (знај) да се још ниси се-
тио Бога. Опрости ми. Ја сам ништа-
ван и посрамљен гресима. Пишући 
ово, са стидом покривам лице своје 
у срцу свом.

6. Сви напори човекови су узалуд-
ни уколико не достигне до природ-
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ног стања Сина Божијег. Сејући своја 
семена, земљоделац очекује да их са-
купи у много већој количини. Међу-
тим, ако наиђе штетни ветар, његово 
срце обузима непрестана жалост, јер 
му је пропало и семе и труд око об-
рађивања земље. Свети апостол Пе-
тар, који је распет у Риму, тражаше 
да га обесе главом на доле, указују-
ћи на тајну противприродности која 
је овладала сваким човеком. (Тиме) 
он (као да) је рекао да се сваки кр-
штени обавезује да разапне злу про-
тивприродност која је постигла Ада-
ма и која га је свргла са његове славе 
у злу срамоту и вечни стид. Због тога 
ум треба да се храбро подвизава и да 
омрзи све што човек примећује (као 
противприродно). Против тога треба 
да непријатељује најогорченијом мр-
жњом до краја.

7. Ево главних (страсти, које су 
противприродне за човека) и које су 
овладале свим синовима Адамовим: 
користољубље, частољубље, [иска-
ње] покоја, хвалисање због напушта-
ња (нечега) у потпуности), украша-

вање тела како би било чисто и лепо, 
тражење доброг одела. Све то храни 
сласт похоте коју је змија положила 
у уста Евина. Преко тих злих поми-
сли које су нас начиниле непријате-
љима Божијим и ми познајемо да смо 
синови Адамови.

8. И тако, блажен је онај ко се рас-
пео, ко је умро, погребен и васкрсао 
у обновљењу, ко се види са приро-
дом Исусовом и који иде за Његовим 
светим стопама, којима је ишао док 
је био Човек (на земљи) ради Сво-
јих светих делатника. Његове црте 
су: смиреноумље, сиромаштво, не-
стицање, праштање, мир, подноше-
ње увреда, безбрижност према те-
лу, одсуство страха пред нападима 
злобника. Највеће, пак, јесте знање 
свих догађаја унапред и дуготрпље-
ње према људима са кротошћу. Онај 
ко је то достигао и ко је састругао 
са себе противприродност, јасно по-
казује да је Христов, да је од Сина 
Божијег, да је брат Исуса, коме при-
личи слава и поклоњење у векове ве-
кова. Амин.

БЛАГОСЛОВОМ НАДЛЕЖНОГ НАМ АРХИЈЕРЕЈА, 
ЕПИСКОПА Г. АНДРЕЈА И БРАТСКИМ ДОГОВОРОМ ЧЕТИРИ 
СВЕШТЕНИКА ИЗ ГОРЊЕ АУСТРИЈЕ, У ЧЕТВРТАК, 10. МАЈА 
2018. ГОДИНЕ НА ЈЕЗЕРУ AU SEE У АСТЕНУ, ОРГАНИЗУЈЕМО 

ГРУПНО КРШТЕЊЕ.
БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ КОД СВОЈИХ 

СВЕШТЕНИКА И ТО:

ПРОТА ДРАГАН МИЋИЋ ИЗ ЛИНЦА  0660 811 96 61
ЈЕРЕЈ ЉУБОМИР БОЛИЋ ИЗ ЕНСА  0676 480 91 01
ЈЕРЕЈ НИКОЛА ПАНТИЋ ИЗ ГМУНДЕНА 0664 799 53 66
ЈЕРЕЈ ДАЛИБОР БРНЗЕЈ ИЗ БРАУНАУА  0660 200 54 41
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ИКОНА СПАСИЛА КУЋУ
Једна житељка Горње Вереје у Нижегородској области, села које је пот-

пуно изгорело, са иконом „Несагорива Купина“ обилазила је око своје куће. 
Када је ваздух у селу био већ потпуно загађен од дима из шума које су го-
реле, а све чешће се чуло како ватра неће мимоићи село, 70-годишња Љу-
бов Карпова сети се иконе „Несагорива Купина“, која спашава од пожара.

Цела два дана пре него што 
ће пламен да нагрне у се-
ло, пензионерка је око сво-

је куће обилазила са иконом и молила 
се Мајци Божијој да њу и њеног мужа 
заштити од пожара. И чудо се догоди-
ло – јак удар ватре, који је спалио це-
ло село, обишао је једну једину кућу.

„Бог је заштитио“, – Љубов Григо-
рјевна крстећи се рекла је комшијама. 
– „Првог дана сам и до шуме долази-
ла, свуда сам ишла и молила се, до-
кле год сам могла да прођем. Другог 
дана муж ме већ није пустио до шу-
ме, јер је ватра била сувише близу. И 
све док врели језичци ватре нису по-
чели да излазе из шуме, ја сам стајала 
поред куће и молила се Богородици“.

Ова пензионерка је од куће оти-
шла тек кад је ватра захватила сусед-
не зграде. Да би се спасила, старица 
је морала да побегне. Љубов Григо-
рјевну са још три жене из села које 
је било у пламену, колима је одвезао 
мушкарац, кога чак нису ни позна-
вале. Они су из кола видели како су 
се неки житељи села склонили тако 
што су ушли у језеро, а неко се чак и 
у земљу закопавао.

Њен муж, пензионер, 72-годишњи 
Владимир Карпов, без обзира на све 
наговоре, категорички је одбио да оде 

из куће, објашњавајући да је већ стар и 
да му није ни страшно, ни жао да умре.

Он ни до дан-данас не може да 
схвати зашто су сва суседна дома-
ћинства изгорела, а њихова кућа 
остала читава, као да је ограђена не-
видљивим зидом!

– „ Ватра је ишла у облику високог 
стуба“, – прича Владимир Сергеје-
вич. – „Први талас је ударио даље од 
моје куће – у суседну. Одмах сам по 
трави почео да поливам воду, а она 
као да се уопште није гасила. Од дру-
гог таласа запали се и готово одмах 
сруши камена кућа, која се налазила 
с друге стране наше кућице. Тада се 
код мене запали купатило, а ја нисам 
чак ни покушао да га гасим. Око ку-
ће сам поливао водом само траву и 
угарке, зато је на све стране око куће 
било жара. Како се нисам угушио, не 
знам… Икона је спасила кућу

Стари јунак је признао да му тог 
момента није било страшно, разми-
шљао је да ли ће воде бити довољно.

Владимир Сергејевич је тренут-
но једини човек који живи у униште-
ном селу. Он је чувар целог села. Су-
седи му верују и моле га да припази 
на њихову имовину, коју су пре пожа-
ра упели да закопају.

Превод: Танкосава Дамјановић
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Свети Николај (Велимировић)

ИЗ ЈЕРУСАЛИМА НА ВЕЛИКИ ПЕТАК
Освануо је спомен дан највећега злочина, што га је сунце видело на зе-

мљи. Дан страха и стида за савест људску, до краја времена. Обичај је за 
поклонике, да тога дана прођу ногама и мислима Пут Бога. То је пут којим 
је Господ под крстом ходио на Голготу. Кренули смо из Гетсиманије па на-
више. Свратили смо у дом Јоакима и Ане, родитеља Родитељке. Мисли-
ли смо на њу, мајку великога бола. Да ли је она била у оној грозној поворци? 
Није. Видећемо доцније.

Палата Пилатова. Као да га-
зимо по пепелу угашеног 
вулкана. Но огањ страсти 

и смрад неправде још се осећа. Ту је 
Учитељ Правде суђен и осуђен. Ту је 
Човек Невиности бичеван од безако-
ника. Није било на Њему ни једног 
кајиша здраве коже. Јевреји су се би-
ли потрудили претходне ноћи, да тога 
не буде. И римски војници су бичеви-
ма само удубљивали исте ране на ис-

том телу. Они који уче римско право 
и римске законе треба да дођу на ово 
место, да би се за увек згнушали над 
том нечовечном трулежи.

Место где је Господ пао под кр-
стом. Како да не падне? Тешко је било 
носити и ћутање кроз целу ноћ пуну 
лажних оптужби, клевета и криво-
клетника, а камоли сав смрад пљу-
вачки на лицу и онолико рана коли-
ко је Он добрих дела учинио људима. 
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О Господе, кам да смо ми били ту и 
тада: да прихватимо крст Твој, и Те-
бе да подигнемо на руке своје и по-
несемо! Тако смо ми мислили лију-
ћи сузе по овом Путу Бола, који би се 
претворио у Реку Бола, кад би све из-
ливене хришћанске сузе провриле из 
њега. Благо Симону из Киринеје, кога 
је блага судба нанела ту тога дана, да 
узме крст Господњи на себе и олакша 
муке ономе који се мучио за све људе.

Пред кућом свете Веронике. Са 
прозора своје куће спазила је Веро-
ника ужасни спровод. Унакажено ли-
це Христово, изазвало је сажаљење у 
њеном девојачком срцу. То није ви-
ше личило на лице човечје него пре 
на парче платна упрљаног од смеша-
не крви, пљувачке, зноја и прашине. 
Сажали се девојка; истрча пред осу-
ђеника и чистом марамом обриса му 
лице. Ћутљиви мученик не може да 
јој каже хвала, али јој на други на-
чин награди ту услугу: на оној мара-
ми остаде слика лица Христова.

Ево нас сад на месту где се сусре-
ла Богородица са Сином. Тражећи Га 

тамо-амо она је искрсла из једне спо-
редне улице и наједанпут се нашла 
лицем у лице са Њим. Једва Га је по-
знала. Зар је она родила То? Ту вели-
ку рану у величини човека? Но од те 
Ране исцели се затровани род човеч-
ји. Ништа јој није рекао. Ништа Му 
није рекла. Али су се душе њихове 
разумеле и поздравиле. Чедо моје, је-
цала је душа мајчина, пролеће моје 
красно, како ишчезе красота твоја!

Најзад, ту смо. Пред крвавом сте-
ном. Пред Голготом. Подне је. Тач-
но време кад је дигнут на крст. Куца-
ње чекића одјекује у душама нашим. 
Ту смо стајали до три сата по подне, 
душе наше у подножју крста Њего-
вог; ах, нека их купа крв Његова! У 
три сата Он је издахнуо. У том часу 
природа се узбунила против злочи-
на људског: земља се затресла, стене 
попуцале, сунце покрило црном ма-
рамом лице своје.

Само васкрсење могло је награ-
дити оволико страдање. Само се 
Васкрсом Христовим може природа 
и наша савест умирити.
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ВЕРА НАША СПАСОНОСНА
У једном селу наше Свете Србије живи вредни и честити човек, Божин, 

са својом породицом. Он је рођен 1945. године у сиромашној, сељачкој поро-
дици. Његови родитељи су изродили седморо деце, четири сина и три кће-
ри. Они су били веома побожни. Изражавали су захвалност Богу што им је 
подарио много деце. Сматрали су да су деца највеће богатство у породици.

Деца су била послушна сво-
јим родитељима и живела 
су у међусобној љубави и 

према родитељима. Деца су се нау-
чила послушности, честитости и по-
штењу.

И тако се овај честити, вредни чо-
век Божин оженио кад је навршио 
двадесет шест година са девојком 
Оливером. Они су били вредни и рев-
носни на својим пословима. Сагради-
ли су малу кућицу у близини роди-
тељске куће. Живели су и даље као 
у једној породици са родитељима са 
браћом и сестрама. После две годи-
не срећни брачни пар Божин и Оли-
вера добили су сина, кроз две године 
кћер, а касније и другог сина. Божин 
се запослио као помоћни радник у 
предузеће. Као вредног и поузданог 
радника, узео га је високо квалифи-
ковани мајстор себи за помоћника. 
Божин је од свог мајстора научио да 
ради многе важне послове. После три 
године спремао се, положио испит и 
постао полуквалификован радник. 
Плата му је била мала. Са још мало 
прихода од земље живео је скромно 
са својом породицом.

Многи његови другови и комши-
је били су богатији од њега, па су се 
често пред њим хвалили, кад би неко 

од њих купио неку ствар за домаћин-
ство, половни аутомобил или полов-
ни трактор. Није било лако Божину 
да то слуша, јер он није имао ништа 
од тога да би се и он похвалио. Обич-
но је ћутао и слушао како се његови 
другови хвале.

Једном кад су се многи хвалили 
својим богатством, проговори и Бо-
жин узвикнувши: „И ја сам богат!“ 
Сви га погледаше, а један му са ни-
подаштавањем одбруси: „’ајде ћути, 
чиме си ти богат кад те знамо!“ Одго-
вори Божин: „Богом сам богат“ пока-
завши – руком на срце своје.

Многи се насмејаше, а један са 
потцењивањем рече му: „Нека ти Бог 
баци са неба нешто да то видимо, па 
ћемо ти веровати!“

У то време, од седамдесетих го-
дина прошлог века, почеше многи 
људи да одлазе у иностранство ра-
ди посла и веће зараде. Одлучи се и 
Божин, те отиде у Немачку на рад. 
Као вредни радник имао је добру 
зараду, јер је радио по цео дан од ју-
тра до вечери. Штедео је да би имао 
што више за своју породицу. Зара-
ђеним новцем изградио је добру ку-
ћу у свом селу. Изградио је помоћне 
зграде: шталу, амбар, кош. Купио је 
и три хектара земље. А затим је ку-
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пио половни трактор и половни ком-
бајн.

Године 1983. Божин је одлучио да 
се врати у своје село, јер је то увек 
желео. Вратио се возећи велики ау-
томобил – стари „мерцедес“. Његова 
вредна жена – добра домаћица, кући-
ла је кућу док је Божин био у ино-
странству. Божин је сваке године, за 
празнике и време годишњег одмора 
долазио код своје куће. За време бо-
равка и рада у Немачкој, пре него што 
се вратио у своје село, Божин и Оли-
вера су изродили четворо деце. Сада 
је вредни и честити брачни пар имао 
све услове да живи срећно и весело.

Божин је волео своје родитеље, 
браћу и сестре и помагао им је у све-
му. Поштовао је и своје комшије и 
другове, иако су га они раније потце-
њивали као сиромаха. Он се и даље 
дружио са њима, не узимајући у об-
зир то што су га некада понижавали. 
Неки су се од њих променили и по-
чели да га хвале из користољубља, а 
неки су му завидели и оговарали га. 
Један од оних који су га хвалили јед-
ног дана му рече: „А бре Божине, ти 
си нас све надмашио. Постао си богат 
човек. Сада имаш све и више него би-
ло ко од нас у селу“. На то му Божин 
смирено одговори: „Не, не све ово 
што имам није моје. Све је то Бож-

је. Бог је богат и он ми је све ово дао 
на коришћење. Хвала Богу на Њего-
вој великој милости и љубави према 
мени. Ја се нисам привезао ни за јед-
ну ствар од овога што имам. Бог мо-
же све ово да ми одузме ако хоће. Ја 
се осећам да сам богат зато што имам 
Бога у себи, као највеће богатство, 
исто као и раније кад нисам имао ни-
шта од свега овога“. На то му он од-
говори: „А бре Божине, ти се ниси 
ни мало променио. Остао си исти као 
пре, прави србски сељак“. На то Бо-
жин одговори: „Ја сам то желео увек 
да будем као мој отац – сељак“. На 
то му он одговори: „Тебе Божине ни-
је променила ни богата Немачка ни 
њихова култура, ни богатство које си 
задобио тамо. Заиста си остао као и 
пре, прави србски сељак“. Тада се у 
разговор умеша један други комшија 
рекавши: „Не, не, Божине није исти-
на. Твоји родитељи су ишли пешице 
у манастир када су ишли на празник, 
а ти се возиш „мерцедесом“. А Бо-
жин му одговори: „Постоји разлика, 
али само у превозу. Моји родитељи 
су ишли пешке, а ја се возим „мерце-
десом“, што је споредна ствар. Глав-
на је ствар: Бог је исти и иста је наша 
вера Православна“.

Слава и хвала Богу што сам се ро-
дио као Православни Хришћанин“.

ПАРОХИЈСКУ СЛАВУ СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ, 
ПРОСЛАВИЋЕМО НА СÂМ ПРАЗНИК СВЕТИТЕЉА 

У СУБОТУ, 12. МАЈА 2018.  ГОДИНЕ.
СЛАВСКИ ДОМАЋИНИ СУ 

НАДА И РАДЕНКО ВРХОВАЦ СА СВОЈОМ ПОРОДИЦОМ
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ПАРОХИЈСКИ ВРЕМЕПЛОВ
На парохији „Св. Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу, већ 18 го-

дина излази верско-информативни часопис „Православац“. Оснивач и глав-
ни и одговорни уредник овог на далеко чувеног и међу парохијанима веома 
омиљеног часописа, јесте протојереј-ставрофор, господин Драган Мићић. 
Часопис је редовно излазио тромесечно од јануара 1999. године.

Од 2016. године, по благо-
слову Његовог Преосве-
штенства, Епископа Госпо-

дина Андреја, „Православац“ излази 
повремено, као двоброј. Захваљују-
ћи том континуитету, могуће је освр-
нути се уназад и подсетити се на до-
гађаје пре  више година. Обзиром да 
су у „Православцу“ обухваћени тек-
стови о свим важнијим догађањима 
на парохији, листајући бројеве из 
2012. године,  подсећамо се на нека 
догађања из тог времена:

 ■ Завршени су радови на фреско-
писању нашег Храма;

 ■ Екипа РТРС за потребе емиси-
је „Тамо далеко“, боравила је у Лин-
цу и снимала о парохијском живо-
ту наших верника и српског народа 
у дијаспори;

 ■ Господин Александар Ченић, у 
потпуности је исфинансирао и дари-

вао пет нових православних крстова 
за нашу цркву;

 ■ Прво је освештан и свечано по-
стављен велики централни крст на 
цркви. Том приликом је г-дин Че-
нић обезбедио и организовао пече-
ног вола на ражњу за неколико сто-
тина присутних;

 ■ У нашој Парохији је одржан 
Први видовдански Сабор;

 ■ Поводом свечане прославе па-
рохијске славе, у нашем Храму је 
Свету Архијерејску Литургију слу-
жио његово Преосвештенство, ви-
карни Епископ моравички, Господин 
Антоније, старешина Подворја СПЦ 
у Москви;

 ■ У Парохији у Линцу гостовао 
је црквени хор из Обреновца „Св. Јо-
аким и Ана“. Они су појали на ве-
черњем богослужењу и одржали кон-
церт духовног појања.

Љубав је изнад свега 
Оно што треба да заокупља нашу пажњу, децо моја, јесте љубав према 

другом човеку, јесте његова душа. Што год да чинимо – молитва, савет, 
опомена – све чинимо са љубављу. Без љубави од молитве нема користи, 
савет вређа, опомена шкоди и упропашћује другог који осећа да ли га во-
лимо или не волимо, и реагује на одговарајући начин. Љубав, љубав, љу-
бав! Љубав према брату нашем припрема нас да више заволимо Христа.
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КАКО СРБИ СЛАВЕ КРСНУ СЛАВУ
Од свих православних народа, само Срби славе крсну славу. Највећи срб-

ски светитељ Свети Сава, који потиче из најблагочестивије србске поро-
дице, завештао је Србима крсну славу. Свети Сава је најпре хтео и ство-
рио као идеал свету србску породицу, а онда свету задругу као основе свете 
србске државе. Свим људима у земљи србској, велможама и обичним људи-
ма Свети Сава је поставио један закон, и за краља и за сељака, за ученог и 
неученог, за сиромаха и богаташа – један закон. Свим Србима беше Јеван-
ђеље Господа Исуса Христа закон. То је врховни Устав у Немањићкој све-
тој Србији. Да, он, највећи Светитељ рода Србског, створио је свету Ср-
бију преко Свете породице, преко Светог Србског човека силом Јеванђеља 
Господа Христа. Јеванђеље Христово и живот по Јеванђељу у светим вр-
линама био је Устав и закон за сваког Србина.

Свети Сава је сав свој жи-
вот посветио Господу Ису-
су Христу, тако да је од душе 

своје и срца свога начинио храм и ол-
тар Господу Исусу Христу и непре-
стано служио Њему. Због тога Господ 
Исус му је даровао све дарове, које је 
он посветио своме народу Србском. 
Као највећи богаташ Христов и нај-
оданији син Србскога народа, он је 
основао Србску аутокефалну Цркву, 
основао Србску школу и Србску ди-
настију преко Цркве Христове.

Свети Сава је желео да србска по-
родица буде нешто више од поро-
дица осталих православних народа. 

Зато је србској породици завештао 
крсну славу – Светитеља као заштит-
ника када је породица била крште-
на. И тако је србска породица поста-
ла основа, срце и душа србске државе 
и народа. Свети Сава је дао Типик – 
правило како да се слави крсна сла-
ва. У основи тог правила стоји да је 
крсна слава наставак Литургије која 
се врши у Цркви када су се свечари 
причешћивали, а после свете Литур-
гије настављао се молитвени скуп у 
дому свечара где се славио Светитељ 
– заштитник тог дома.

За крсну славу меси се славски ко-
лач, лепо нашаран и украшен у част 
Светитеља – крсне славе. Припрема 
се жито – кољиво за помен упокоје-
них предака свечара, пали воштана 
свећа и кандило испред иконе крсне 
славе. Кâди се породични дом све-
чара. Колач сече свештеник у Цркви 
или у дому свечара. Гости треба при-
стојно да се понашају на слави. Сла-
вље у дому започиње певањем тропа-
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ра Светитељу – крсној слави. Пошто 
је слава молитвени скуп, гости који 
долазе код домаћина све време се мо-
ле Богу и Светитељу – крсној слави, 
за свако добро породице домаћина, 
гостију и за све Србе уопште. Најпре 
домаћин наздравља здравицу најце-
њенијем госту, куму или пријатељу 
у част крсне славе, благосиљајући 
госта. Гост коме је упућена здравица 
устаје да би примио здравицу и бла-
годари домаћину на здравици. Сви 
остали гости када упућују здравицу 
или је примају, чине то у молитве-
ном положају, узносећи молитве Бо-
гу, мајци Бојжој и Светитељу – крсној 
слави за мир, радост, срећу, здравље 
и свако добро које је потребно за бо-
гоугодан живот. Тако је вршена трпе-
за љубави – славски ручак, а на крају 
трпезе љубави гости певају Достојно 
јест… а после тога одлазе из дома до-
маћина радосни и срећни у своје до-
мове, носећи благослов Светитеља 
– крсне славе. За време трпезе љуба-

ви – славског ручка не треба да буде 
празнословља и недоличних разго-
вора. Не треба да буде опијања, пре-
пирања и надмудривања, него треба 
да влада молитвена атмосфера. Људи 
треба да знају да је велики грех да се 
крсна слава скрнави недоличним по-
нашањем. Треба да се у дому свечара 
понашају као у Цркви, јер је дом све-
чара домаћа црква.

Крсна слава се овако славила у 
време Светога Саве и у све векове по-
сле њега, док су Срби имали чврсту 
веру у живога Бога као своје најве-
ће богаство, чувајући тако своје ду-
ше од греха. Тако су Срби славили 
крсну славу и у све време пет векова 
ропства под Турцима. Били су поно-
сни што су православни Срби и гово-
рили су да нас је вера у живога Бога 
и крсна слава одржала.

А од пре шест деценија, многи Ср-
би су похулили на живога Бога Ису-
са Христа, свога Спаситеља. Похули-
ли су на Светога Саву, свог духовног 
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вођу и свог другог спаситеља. Поху-
лили су и на крсну славу и све друго 
што је свето. Пошли су путем невер-
ника и одступника од живога Бо-
га, мислећи да су потомци мајмуна. 
Преварио их је ђаво да оставе Госпо-
да Исуса Христа Спаситеља и свето 
Јеванђеље и почели су да слушају и 
усвајају разне теорије и хипотезе. По-
чели су да се сврставају у разне пар-
тије које пропагирају неправославна 
учења. Због тога је устао брат на бра-
та, ради идеје коју проповеда његова 
партија. Због тога је нестала братска 
љубав а завладала мржња и непри-
јатељство међу браћом и проливена 
многа братска крв.

Половином прошлог века, после 
масовног покоља над Србским на-
родом, Срби су прихватили за вла-
дара иноплеменика и неверника. И 
тај иноплеменик, као највећи дик-
татор, почео је да руши све оно што 
је свето код Срба, што је Свети Са-
ва оставио Србском народу као за-
вештање. Он је срушио династију 
србску и државу србску. Срушио по-
родицу србску и село србско на ко-
ме је почивала династија и држава. 
Направио је раскол у Цркви србској. 
Забранио је да се Срби крштавају и 
да живе по закону који им је оставио 
Свети Сава. Забранио им је и да сла-
ве крсну славу. Многи Срби су при-
стали на диктаторове наредбе. При-
хватили су њега као свога и многи 
су се учланили у његову безбожнич-
ку партију.

Диктаторова основна идеја била је 
да нема Бога. „Рече безумник у срцу 

свом, нема Бога“. Сваки који се учла-
нио у његову партију морао је да из-
јави да не верује у Бога.

Од тог времена многи Срби се ни-
су крстили, нису се исповедали, ни-
су се причешћивали, нису славили 
крсну славу, а многи који су је слави-
ли оскрнавили су је, јер су је од мо-
литвеног скупа претворили у незна-
божачки пир – банкет.

У многим домовима уместо слав-
ске иконе биле су постављене слике 
маршала са шапком и осталих друго-
ва из политбироа. Понегде је у доњем 
делу рамова била заденута мала фо-
тографија домаћина под ноге марша-
лове, да му покажу оданост. Такви су 
били похваљивани од других друго-
ва, па су били постављани на радна 
места са већом платом.

На слави се уместо Тропара Све-
титеља крсне славе певала песма 
диктатору: Друже… ми ти се куне-
мо, као на конгресу партије. Празно-
словље је било изобилно, врева и га-
лама као на вашару, опијање је била 
редовна појава. Псовке и хуле су би-
ле честе. „Јер што безбожник трезан 
мисли то пијан говори“.

И убрзо се показао прст Божји на 
многим породицама које су остави-
ле крсну славу. У оним породица-
ма у којима се крсна слава скрна-
вила, појавили се велики проблеми. 
„Јер Бог наш је огањ који спаљује“. 
„Страшно је пасти у руке Бога жи-
вога“. Многи србски домови су се 
затворили, а породице угасиле и не-
стале због великог греха. Многоми-
лостиви Бог дуго је трпео многе Ср-
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бе и благо опомињао да се покају 
због својих грехова.

Тако је Бог благо опоменуо и Дра-
гољуба из села Шушњара. Године 
1972. он, који слави крсну славу Све-
тога Николу, због лењивости и не-
марности последњи је отишао у ри-
барницу да купи рибу за славу. Риба 
је већ била продата и он је остао без 
рибе. Тужан и незадовољан, вратио 
се својој кући. Успут је свратио у 
другу продавницу и купио десетак 
сардина, да слава не би била без рибе. 
На први дан славе имао је само три 
госта, јер су чули да није купио рибу 
за славу. Када се враћао кући многи 
који су га сретали сазнавши да није 
купио рибу, саветовали су га и наго-
варали да на други дан славе зако-
ље брава и спреми печење, јер су го-
ворили да то није грех и да многи у 
околним селима тако већ годинама 
славе крсну славу. Драгољуб је при-
хватио наговарање безбожних ком-
шија и рекао им: Дођите сутра јер ће 
бити богата трпеза. Другог дана за-
клао је овцу и припремио печење и 
све остало. Многи који су чули да је 
тако другог дана спремио славу до-
шли су да му честитају славу. Почели 
су да га хвале као доброг домаћина. 
Јели су, пили и певали као на без-
божничком пиру. У то време, док је 
гозба трајала, Драгољубова снаха је 
отишла да напоји овце на појило ко-
је је било у непосредној близини ов-
чијег тора. Отворила је врата од тора 
и овце су појуриле према појилу. Од-
мах испред тора где је Драгољуб за-
клао овцу за гозбу, овце су нањуши-

ле крв и почеле да блеје и јуре према 
појилу. Због велике брзине промаши-
ле су корито појила које је било поред 
бунара који није имао сантрач и прва 
овца звонара и ован стада и још једна 
овца упале су у бунар. Неки од при-
питих гостију, када су чули блење 
оваца, и сами су почели да блеје над 
овчијем печењем које су јели. У том 
тренутку Драгуљобова снаха је до-
трчала у кућу и повикала: „Тата уда-
више се овце“! Сав узбуђен, Драго-
љуб је скочио са трпезе и појурио ка 
појилу, а и још неки од гостију. Кад 
је дошао до бунара и видео да су се 
удавиле две овце и ован, Драгољуб је 
повикао: „Жао ми је овна, јер ће ми 
овце остати јалове ове године“. Они 
који су са њим дотрчали до појила 
приметили су да је Драгољуб запла-
као. Сви гости се окупише око поји-
ла где су се овце удавиле са великом 
вревом и галамом. Тако се завршио 
овај безбожнички пир и гости се ра-
зиђоше својим кућама.

Благи Бог је допустио ову штету 
и тиме опоменуо домаћина и његове 
госте и све који су чули за овај слу-
чај да се крсна слава не сме скрнави-
ти и омрсити у посту. 

А удављене бесловесне овце као 
да су хтеле да кажу људима да ви-
ше воле да се удаве него да буду за-
клане и поједене од непобожних љу-
ди на крсну славу у посту, кад не сме 
да се мрси.

Нека је слава и хвала милостивом 
Богу што и на оваков начин опоми-
ње људе да треба да живе по Њего-
вом Закону.
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ОСУЂИВАЊЕ, ОГОВАРАЊЕ И 
ПРАЗНОСЛОВЉЕ ЈЕ НАЈЧЕШЋИ ГРЕХ

„Не судите да вам се не суди“

Велика је болест и тежак грех осуђивање и оговарање. Најчешћи грех 
који људи чине речима и језиком својим јесте осуђивање, оговарање и пра-
знословље. Они преступају заповест Божију, у којој стоји: „не судите!“ 
Многи људи се оправдавају и сматрају да човеку пристоји да има свој суд 
и поглед на све што се дешава око њега. Они сматрају и труде се да хлад-
нокрвно „расуђују“ о свему што се догађа, иако је јасно да се у њиховим ре-
чима показује надмено и злурадо осуђивање. За тај велики грех пресуда Го-
сподња је строга, праведна и одлучна. Онај ко осуђује другога – нема оправ-
дања. Јер је Господ рекао: „Каквим судом судите; и каквом вјером мјери-
те, онаквом мјером ће вам се мјерити“. А апостол Павле каже: „Зато не-
маш изговора, о човече, који год судиш, јер у чему судиш другоме, себе осу-
ђујеш; Јер ти који судиш чиниш то исто. А знамо да је суд Божији исти-
нит над онима који то чине. А помишљаш ли ти, о човече, који судиш они-
ма који то чине, а чиниш исто да ћеш ти избећи суд Божији“.

Човек који не пази на Божији 
закон, преступа заповести 
Божије, и временом стиче 

лоше животне навике. Такав човек се 
изопачује и губи лик Божији. Он гу-
би све дарове које је задобио у светој 
тајни Крштења. Он губи „благо сакри-
вено у њиви и драгоцени бисер“. Губи 
веру у Господа и општење с Њим по 
сили вере, а опредељује се за прола-
зне и пропадљиве ништавности. Ти-
ме је изгубио знање о правим и не-
пролазним вредностима. Такав човек 
се ослања на себе и на друге људе а 
заборавио је на Бога. Он све хоће да 
уреди једино на основу свога знања 
и свога труда и све што задобије хо-
ће сâм да сачува, својим сопственим 
способностима. Он се ухватио срцем 
својим за оно што има у мислима сво-

јим и на томе да може да почива као 
на доброј основи. Љубав према има-
њу га је везала и заслепила и он ми-
сли само о томе како ће што више да 
згрне у своје руке. Тај мамон је њему 
заменио Бога. Он не зна да је пророк 
рекао: „Проклет човек који се ослони 
на себе и на другога човека, а заборави 
на закон Божији“. Он не зна да је Го-
спод рекао богаташу: „Безумниче ове 
ноћи тражиће душу твоју од тебе; 
а оно што си сакупио чије ће бити“? 
Тако бива ономе који себи тече (ску-
пља) благо, а не богати се Богом. „Ду-
ша је претежнија од тијела, и тијело 
од одијела. Јер где је благо ваше онде 
ће бити и срце ваше“. Такви људи го-
воре: „треба јести“ „треба пити“ „тре-
ба се одевати“. Међутим, Спаситељ 
не говори не радите ништа, него „не 
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брините се“. О људи! Не мучите се-
бе бригама која вас убијају дан и ноћ 
и не дају вам мира ни за трен. Свака 
таква брига је греховна болест и грех. 
Јер у томе ви друге људе осуђујете и 
оговарате, гневећи се на њих. Господ 
је рекао: „Не брините се дакле, гово-
рећи: шта ћемо јести или шта ћемо 
пити или чиме ћемо се одјенути. Него 
иштите Царство Божије, и правду 
Његову, и ово ће вам се све додати“.

А како се може избећи осуђивање? 
И како избећи муку од Божије осуде?

Победоносно средство против осу-
ђивања састоји се у држању себе са-
мога за осуђеног због својих сопстве-
них грехова. Ко се осети таквим неће 
осуђивати друге људе. Јер ко зна сво-
ју болест, труди се да се излечи од ње 
и нема времена да се бави болести-
ма других људи. Ко осуди самог се-
бе због својих грехова, неће осудити 
друге људе. Од њега ће се чути само 
„Господе опрости!“ и „Господе поми-
луј!“ „Господе, опрости моја сагреше-
ња!“ „Господе, помилуј и спаси овог 
човека и сваког грешника и уразуми 
га да не греши!“ О људи опаметите 
се и умудрите се, и не грешите више! 

„Почетак је мудрости страх Господ-
њи“. Страх од Бога је суштина цело-
купне побожности. Ко нема страха од 
Бога, тај нема ни вере у Бога. Страх 
од Бога покреће бедра, опасује тру-
бух, отрежњава срце, зауздава ум, 
бичује самовољу, покреће на покаја-
ње, усађује смирење, чува целому-
дрије, опомиње на уздржање, ојача-
ва стрпљење, покреће на службу и 
послушност. Премудрост Божија је 
очигледна у пророцима и другим све-
тим људима. Кроз уста њихова пре-
мудрост Божија гласила се на сваком 
месту, Премудрост Божија најгласни-
ја и најјаснија је у лицу Господа Ису-
са Христа. Премудрост Божија јавила 
се у телу и показала се људима у чу-
десној сили и красоти својој. Својом 
мудрошћу Господ Исус Христос је на-
пунио цео свет кроз Цркву своју све-
ту. Отворимо врата душе наше за пре-
мудрост Божију, ваплоћену у Господа 
Исуса Христа.

Слава и хвала свемудроме Богу 
који нам је дао живот и закон како 
треба да живимо да би смо имали 
мир, радост, срећу и свако друго до-
бро и задобили Царство небеско.

Злобу других треба да осећамо као болест
Злобу другог човека треба да осећамо као болест која њега мучи, од које он 

пати и од које не може да се избави. Стога гледајмо на своју браћу са саосећа-
њем и понашајмо се према њима учтиво и благородно, изговарајући у себи са 
простотом срца молитву: „Господе Исусе Христе, помилуј ме“, како би божан-
ска благодат ојачала нашу душу да не бисмо никог осуђивали. У нашим очима 
сви треба да буду свети. Сви ми носимо у себи истог старог човека. Ближњи, 
ма какав да је, јесте тело од нашега тела, јесте наш брат, а ми никоме нисмо 
ништа дужни, осим да љубимо једни друге, по апостолу Павлу (Римљ. 13,8).
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Причу је моме другу, капета-
ну Холстаду и мени испри-
чао уредник „Политике“ 

док смо једног дана седели и руча-
ли разговарајући о рату. Он је као ре-
зервни официр учествовао у оба по-
хода, и у Турском и у Бугарском рату, 
био двапут рањен пред Андријано-
пољом и једанпут у последњем рату. 
Управо смо стигли до слаткиша, пред 
нама је стајала чинија са јабукама и 
поморанџама. Прво је узео поморан-
џу, а онда је изненада вратио натраг и 
уместо ње узео јабуку и рекао:

– Сада ћете чути нешто најлеп-
ше што сам доживео током целог ра-
та. Видео сам много примера највеће 
пожртвованости и оданости, самоо-
дрицања и храбрости, али ипак ни-
шта није оставило тако јак утисак на 
мене као оно што сам доживео када 
сам последњи пут лежао рањен у ве-
ликој болници, овде у Београду. То 
је било после битке на Брегалници и 
ја сам био најзад смештен у кревет у 
Војној болници. Једнога дана стигао 
је возом из Солуна транспорт од 250 
нових рањеника; били су то они не-
срећни другови који су прешли Ал-
банију, који су прошли кроз ужасне 
муке прво током марша борећи се 
против грозних Албанаца, а касније 
се у Дури и Алексији борећи против 

СРПСКА ЈАБУКА
Ово је само кратка прича о јабуци и сиромашном војнику на умору. Није 

написана за какву читанку, већ за оне који толико хитају да омладини ис-
причају да је отаџбина само један „старински појам“, за оне који се толи-
ко труде да нам одузму наша најтоплија, најбоља, најплеменитија осећања

болештина. Рањеници и болесници, 
који су уз много труда смештени на 
пароброд и после бурног и дугог пу-
товања пребачени у Солун, стигли 
су најзад возом у Београд, опет после 
дугог пута. Неколицина их је умрла 
успут, а још више их је било на ивици 
смрти. У кревет покрај мог смештен 
је један прилично млад војник; био 
је скоро готов. Лице му је имало боју 
посивеле земље и био је толико слаб 
да су лекари одлучили да га више не 
муче прегледима. Једино се још ва-
љало побринути да му последњи ча-
сови протекну што лакше.

Ту је управо било присутно неко-
лико енглеских и немачких лекара, а 
као тумач их је пратила супруга при-
маријуса, госпођа Зондермајер. Нека 
млада медицинска сестра је стајала 
одмах уз њих, држећи у руци корпу 
с јабукама и наранџама. Приближила 
се рањенику и пружила му једну по-
моранџу, али он је одмахнуо главом 
као да му је понудила какво зло. Пру-
жио је ка њој своје немоћне, исушене 
руке и погледао је као да је очима мо-
ли за нешто. Затим је оборио поглед 
на корпу. Онда је она узела једну ја-
буку, лепо црвену и жуту, иначе ка-
кве су дивне српске јабуке, и ставила 
је на његов покривач. Војник је узе са 
видљивом радошћу, стави је пред се-
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бе, благослови је знаком крста. Ње-
гове шаке с исушеним прстима не-
жно су миловале јабуку као да мазе 
дечији образ, изнова и изнова, непре-
кидно. Сузе су лиле низ усахле, из-
боране образе. „О, то је српска јабу-
ка, српска! Да, српска је“, говорио је 
једва чујно. На уснама му се појавио 
осмех, његове очи су потражиле се-
стрине као да јој из дубине своје ду-
ше шаље речи захвалности. „Хвала, 
хвала!“ Енглески и немачки лекари 
упиташе госпођу Зондермајер шта то 
војник каже.

Али она више није могла да одго-
вори. Она, која је месецима свакод-
невно ходала између рањеника, која 
је видела тако много дирљиве одано-
сти и пожртвованости, била је суви-
ше узбуђена. Сузе су јој цуриле низ 
образе и на крају је промуцала: „Он 
само каже да је то српска јабука.“ Ле-

кари се погледаше међусобно, дубо-
ким наклоном поздравише ту Срп-
кињу и отидоше. Два дана касније 
рањеник је умро. У шакама је стезао 
јабуку, а умро је са осмехом на лицу. 
Дан касније сам разговарао са госпо-
ђом Зондермајер и поменух јој „вој-
ника и српску јабуку“. Она онда ре-
че: „Нико ме није видео да плачем за 
време рата, ни када су моја два си-
на отишла; ни када смо сазнали да 
су ескадрон у коме је служио мла-
ђи син вероватно опколили Бугари 
и сасекли до последњег човека, ни-
сам имала право да заплачем, али та-
да нисам могла ништа друго. Дубока 
љубав нашега народа према Отаџби-
ни казује ми да је то добар и здрав на-
род и да идемо у сусрет безбедној и 
великој будућности. Плакала сам од 
радости и захвалности.“

Хенрик А. Ангел

Опраштајте људима 
Опраштање људима који су нам нанели 

штету, старац Порфирије је сматрао осно-
вом духовног подвига. Често је понављао 
речи молитве:

„Да опроштено буде најпре онима који ме 
ожалостише“.

У исповести је нарочит значај придавао 
том духовном греху, односно навади да пам-
тимо зло које нам је неко учинио и да му уз-
враћамо злом, или горчином, или непри-
јатељством. Желео је да наше душе буду 
трпељиве и незлопамтиве, пуне спремности 
на опроштај, и пуне љубави.
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РБ
Презиме и име 
члана парохије

20
15

20
16

20
17

20
18

€ € € €

1 Шормаз Жељко 50

2 Грабовац Војин 40

3
Јовановић Павлич. 
Славица

40

4 Вуковић Мирослав 40 40 40

5 Радумило Наталија 40 40 50

6 Пејак Бранко 125 150 150

7 Шолак Мирослав 50 50 50 50

8 Матић Винка 40 40 40

9 Ковач Зоран 40

10 Бранка Шалмајнер 40

11 Ветмић  Бранко 40 40 40

12 Делић  Љубиша 40

13 Врховац Младен 40 50 50

14 Никић Милан 50 50 50

15 Лукач Миле 40

16 Јелић Синиша 40 50

17 Бранислав Марковић 40

18 Митровић Дарко 50

19 Милановић Миша 50

20 Ненад  Ђорђе 40 40 50

21 Милуновић  Мирко 40

22 Котуровић  Миладин 40

23 Божић Давор 50

24 Обрадовић  Миодраг 50 50 50

25 Вуковић Момчило 40 50 50

26 Лукић Невенка 40 40

27 Војвонић Горан 40

28 Бранковић  Станислав

29 Делић Данко 40

30 Егељић  Биљана 40 50 50

31 Радић  Никола 40 50 50

32 Радонић Драган 40 40е 50

33 Видачковић Живко

34 Бранислав Нешо 40

35 Рајић Новак 50

36 Петровић Данијел 50

37 Станчевић Милан 50

38 Комленић Драшко 50

39 Милојевић Јово 40 50

40 Николић  Миленко 50 50

41 Видовић Нена и Јовица 40 50

42 Мићић Гроздана 50 50 50

43 Којић Драган 50 50 50

44 Делић Мара 40

45 Милојевић Мишо 50 50

РБ
Презиме и име 
члана парохије

20
15

20
16

20
17

20
18

€ € € €

46 Слободан Врачар 40

47 Егељић  Жељко 40 50 50

48 Бранковић Радован 50 50

49 Вучић Андрија

50 Перaћ  Жељко 40

51 Миловановић Срђан 40

52 Симић Марија 40 50 50

53 Бошкан Жељко 40

54 Маглов Синиша 40 40 50

55 Јовановић Ненад 50

56 Глушац Иван 50 50

57 Шакотић  Весна 40 50 40

58 Бесенматер Зорица 120

59 Гаврић  Милка 40 50 50

60 Липотановић Мирослав 50

61 Бањац Зорка 50

62 Малешевић  Миле 40 40 40

63 Симић  Драго 40 40 40

64 Остојић  Драган 60 60 60

65 Спасић  Миломир 40 50 50

66 Ковач  Јован 40 40 40

67 Оровић Мирјана 40

68 Шиканић Бошко 50 50 50

69 Врачар Мирјана 50

70 Ђукић Владимир 50

71 Врховац Раденко 50 50 50

72 Божић Бранко – Астен 50 50

73 Драгичевић Ненад 50 50

74 Грубер Мира 50

75 Бугарин Мирослав 50

76 Тешић Александар 50

77 Максић Сенија 50 50

78 Челић Драженко 40 40

79 Милић Радован

80 Маургов Андреи 40

81 Стојковић Љубиша 40 50

82 Загорац  Иле 40 50

83 Величковић  Тихомир 100 100 100

84 Величковић  Роланд 50 50 100

85 Видовић  Перо 75

86 Бабић Денис 40

87 Ристић Драги 50 50 50

88 Хаберлер Томас 50 50

89 Јовановић Данијел 40 40

90 Марјановић  Драган 40 40 50

РБ
Презиме и име 
члана парохије

20
15

20
16

20
17

20
18

€ € € €

91 Вуковљак Недељко

92 Милојевић Милица 40

93 Циклушић Марина 50

94 Кречар Ацо 50

95 Ћорић Александар 40

96 Перичевић Горан 40

97 Лукић Стојан 50 50

98 Дујаковић  Милка 40 50 50 5

99 Поповић  Јован 50 50

100 Шулубурић  Горан 40 40

101 Јанковић Наташа 50

102 Јовандић Анђелка 40 40 50

103 Стојановић  Милорад 40 50 50

104 Гајић  Бошко 40 50

105 Вођевић Рената 40 50

106 Ђурковић Биљана 50 50

107 Бањац Александар 40

108 Бранковић  Бране 50 50 50 50

109 Миличић  Мирослав 40 40 50

110 Божић Жељко 50 50

111 Недељковић Радомир 50

112 Вученовић Бранислав 50

113 Јагузовић Душан 40

114 Жутић Драган 40

115 Жутић Санела 40

116 Филиповић  Милорад 100 120 120 120

117 Глигорић Мирослав 50

118 Глигорић Љубица 50

119 Шербула Синиша 50

120 Симић Ратко 50

121 Шобић Борис 50

122 Минчић Миодраг 50 50 50

123 Милошевић Мишо 40 50 50

124 Теодоровић  Божица 40 40 50

125 Ерак Душко 50 50 50

126 Лазић Стојиша 50

127 Шајиновић Данијел 40 50

128 Арсић Витко 40 50 50

129 Марков Драган 40

130 Имшировић Снежана 50

131 Митровић Слободан 40 40 40

132 Богдан Данијел 50

133 Сувајац Синиша 50 50 50

134 Рајић Данијела 50 50

135 Васић Милић 40 40 40

Редовни годишњи прилог у виду ПАРОХИЈАЛА уплаћују:
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РБ
Презиме и име 
члана парохије

20
15

20
16

20
17

20
18

€ € € €

136 Видовић Далибор 50

137 Ћорић Синиша 50

138 Шормаз Синиша 40 50 50

139 Витић Војин 40

140 Муновић Радисав 40

141 Милојевић Невенка 40

142 Зубић Сузана 40

143 Ћирић Драган 40 50 50

144 Дринић Раденко 40

145 Љуштина Небојша 40 50 50

146 Зорић Милорад 50 50 50

147 Милекић Душан 100 100

148 Мићић Немања 50 50

149 Јовановић Радован 50

150 Тодоровић Миро 50

151 Павловић Драган 50 50 50

152 Ћорић Зоран 50

153 Лукић Славиша и Делиа 50

154 Зирић Горан 30 30

155 Спасић Видосава 40 50 50

156 Васић Драгиша 40 50

157 Видовић Недељко 50

158 Буковица Милорад 50

159 Жујевић Саша 50

160 Малешевић Жељко 100 100

161 Вујановић Радован 50

162 Кокора Александар 50

163 Радонић Горан 50

164 Вујановић Дарко 50 50 50 50

165 Бубњевић Милорад 60 60 60

166 Џомбић Зоран 40 40 40

167 Кнежевић Радмила 50 50

168 Арамбашић Предраг 40

173 Радичић Љубиша 50 70 60

176 Кнежић Радмила 40 50

177 Давидовић Далибор 40

178 Кондић Алека Мира 40 50 50

179 Малешевић Маринко 40 50 50

180 Малешевић Тања 40 50 50

181 Иванова Милена 40 40 50

182 Јелић Милорад 40 50 50

183 Јаковљевић Радмила 50 50 50

184 Малешевић Лара 40

185 Јелић Раде 40

187 Вукашиновић Рајко 40

189 Бошкан Драгана 40 50

190 Богићевић Мирољуб 50

191 Малешевић Драго 50

РБ
Презиме и име 
члана парохије

20
15

20
16

20
17

20
18

€ € € €

192 Дујић Милош 40 50

193 Ђорђрвић Данијел 40

194 Ракита Драган 50 50 50

197 Врљановић Драгољуб 40 40 50

198 Петровић Данијел 50

200 Мијатовић Чедо 40 50 50

201 Икач Горан

202 Милић Драган 40 50

203 Јелић Вујадин 40

204 Чивчић Цвијо 40

205 Кавић Драгољуб 50 50

206 Јелић Љубомир 40 50 50

208 Вујаклија Драган 80 50 50

211 Сандић Бојан 40 50

213 Вујић Данко 40 50 50

214 Новаковић Даниел 40

218 Тишлер Јованка 40 50 50

219 Милановић Снежана 50 50

221 Благојевић Јово 50 50

222 Нарић Зоран 40 50 50

223 Ђурашевић Велибор 40

224 Митровић Дарка 50 50

225 Сладојевић Миленко 50

227 Босанац Дренка 40

228 Тривуновић Велибор 40 40

229 Јелић Зоран 40 40 40

234 Дрљача Драган 40 50 50

235 Грбавац Радомир 40 50 50

236 Јелић Милован 50 40 50

237 Ђурђевић Светомир 40

238 Нужић Данијел 50

239 Лукић Александар 50

240 Каурин Бранка 50

241 Живковић Милан 50

242 Кондић Александар 50

243 Јанковић Ђорђе 50

244 Караица Игор 50 50

245 Минић Петар 50 50 50

248 Копун Анђелка 30

249 Илић Бранислав 40 40

250 Тасевски Борис 40

251 Марковић Вукашин 40

252 Тувић Жељко 40 50 50

253 Прерадовић Милован 40

254
Прерадовић 
Александар

40

255 Бугарин Мирослав 40

256 Чехајић Миодраг 40

257 Величковић Емил 40

РБ
Презиме и име 
члана парохије

20
15

20
16

20
17

20
18

€ € € €

258 Јевтић Томица 40

259 Петровић Зоран 50

261 Ђурђевић Драган 50

264 Вуковић Даниел 50

265 Јелић Саша 50 50

266 Миковић Мирослав 50

267 Милун Миле 50

268 Милун Александар 50

269 Говедарица Спасоје 40 40 40

270 Јотановић Берислав 40 40

272 Кезић Драган 50

274 Кузмановић Миломир 50

276 Арамбашић Никола 50

280 Радисављевић Иван 50

287
Честић Миладин-
Дијана

40 50 50

288 Широњић Периша 40 50 50

289 Субић Слађан 40 40 40

290 Ђукић Бобан 50

293 Сувајац Саша 40 50

294 Ђурђевић Богдан 50

297 Јањић Станко и Боса 100 100 100

298 Лудошки Миленко 100 100 100

299 Лудошки Тамара 40 40 40

311 Микић Зоран 40

312 Брњац Ивана 40 40

315 Недић Драгиша 50

316 Живановић Марко 50 50

326 Млађеновић Синиша 40

330 Бојанић Митар 50

331 Љубоја Драгомир 50

337 Пештоћ Славко 50 50 50 50

338 Рогић Милка 50 50

342 Барашин Зоран 50 50

348 Костић Небојиша 40

350 Челаревић Жељко 50

351 Стојковић Здравко 40

352 Видовић Миомир 40 40 50

357 Мирковић Златко 40

358 Милојевић Сладоје 40

359 Микић Дејан 50

363 Благојевић Драгослав 50 50 50

366 Јелић Благоје 40

367 Малић Александар 40 50 50

368 Нидермајер Слађана 40

369 Неупохолд Даниел 50

370 Зелић Саша 50

371 Ранић Борис 40

372 Милашиновић Миленко 50
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422. НН 5
423. Микић Михаел и Марио 20
424. Балић Сафет 10
425. Гњатић веселка 50
426. Официри – полазници 60-е класе ГШУ/
ШНО Републике Србије са професорима 360
427. Видовић Мирјана и Драгиша 100
428. Савичић Александра 20
429. Породица Шолак 10
430. Трипковић Сузана и Дарко 100
431. Стојчевић Урош 20
432. Милановић Михајло 10
433. Иванковић Миладин 10
434. Глушац Иван 10
435. Ђурић Слађана 20
436. Матић Винка 10
437. Кљајић Милош 50
438. Глушац Мина 10
439. Јово 20
440. Породица Сукара 20
441. Микић Зоран и Сузана 20
442. Микић Михаел и Марио 10
443. Породица Милетић 10
444. Јеремић Јово 10
445. Јерковић Радован 50
446. Вучановић Бране 10
447. Глушац Иван 10
448. Томић Славица 30
449. Челаревић Жељко 20
450. Породица Дрљача 10
451. Породица Вујиновић+Плавшић 50
452. Врховац Бранка 10
453. Микић Зоран и Сузана 10
454. Микић Михаел и Марио 10
455. Породица Јањуш 30
456. Ђурић Слађана 20
457. Јагодић Татомир и Јелена 50
458. Тодоровић Младен 20
459. Васиљковић Милош 20
460. Илић Игор 10
461. Стајковска Веселка 50
462. Чумаков Павел 10
463. Милић Драгослав 30
464. Мацингер Круница 30
465. Грујичић Гостимир 10
466. Породица Јањуш 30
467. Тодоровић Младен 10
468. Породица Мутавџић 20
469. Породица Јелић 20
470. Епуре Грујаљ 10
471. Илић Игор 10
472. Милановић Михајло 10
473. Маринковић Славиша 25
474. Породица Пејак 1000

475. Башић Весељко 50
476. Јагодић Душанка 50
477. Гвозденовић Ларар 100
478. Поповић Ранка и Предраг 100
479. Спасић Видосава и Миломир 100
480. Зорић Радован 30
481. Тодоровић Младен 20
482. Мишкић Веселко 100
483. Грабовац Војин 20
484. Породица Милошевић 50
485. Микић Сузана и Зоран 20
486. Микић Михаел и Марио 10
487. Остојић Ружица 20
488. Радоњић Блаженко 50
489. Тодоровић Нико 20
490. Којић Миодраг 100
491. Јелић Милорад и Светлана 50
492. Милетић Зоран 50
493. Глушац Светлана 10
494. Милановић Сања 20
495. Маглов Синиша 50
496. Подрашчанин Мирослав 20
497. Дујаковић Милка 20
498. Малешевић Жељко 100
499. Јагодић Горан 20
500. Јагодић Стојан 20
501. Глигорић Велибор 20
502. Миловановић Далибор 100
503. Иванковић Миладин 10
504. Илић Игор 100
505. Породица Милошевић 50
506. Ристић Драги и Жарица 50
507. Мацингер Круница 20
508. Мишкић Александар 150
509. Н.Н. 10
510. Васић Жарко и Љиљана 100
511. Мићић Гроздана 50
512. Видовић Пеги и Тина 50
513. Мићић Немања и Јелена 50
514. Ђурић Коста 40
515. Ћорић Марица 20
516. Видовић Стана 30
517. Микић Зоран и Сузана 20
518. Микић Михаел и Марио 20
519. Глушац Иван 50
520. Породица Тасић 10
521. Ракић Радивоје и Биљана 25
522. Перић Раденко, Биљана и Наташа 100
523. Теодоровић Миленко 20
524. Васић Зоран и Милијана 20
525. Степановић Ђорђе 50
526. Кежић Драженко 20
527. Вучановић Бранислав 10
528. Н.Н. 260

529. Јаковљевић Радмила 100

530. Породица Остојић 50

531. Јаковљевић Владимир 50

532. Милановић Миша 100

533. Лукић Невенка и Вукосава 30

534. Ћирић Снежана 20

535. Чулић Драго са породицом 50

536. Симић Драгана 50

537. Симић Марија 50

538. Милетић Николија 20

539. Сувајац Јелка 40

540. Ђурић Слађана 20

541. Романчић Дарек 100

542. Коловски Александар 10

543. Вучановић Бранислав 10

544. Величковић Тихомир 10

545. Живановић Никица 100

546. Породица Савић 20

547. Сувајац Саша 50

548. Савичић Милорад 10

549. Спарић Грујо 10

550. Делић Далибор и Радмила 50

551. Лазаревић Драган 50

552. Тулековић Тања 50

553. Породица Ђорђевић 50

554. Ћорић Александар 20

555. Мајсторовић Симка 20

556. Егељић Жељко 20

557. Породица Мартиновић 50

558. Вучановић Бранислав 10

559. Породица Антић 10

560. Породица Марјановић 10

561. Породица Митровић 50

562. Микић Зоран и Сузана 20

563. Микић Михаел и Марио 10

564. Породица Јањуш 30

565. Видовић Стана 30

566. Глушац Иван 10

567. Породица Марјановић из Базела 20

568. Праштало Мирко и Александра 100

569. Вујчић Дејан и Недељка 10

570. Марчета Здравко 25

До закључења овог броја Православца 

сакупљено је укупно 21.135 €

ПРИЛОЖИЛИ ЗА ГРАДЊУ 
СПОМЕН-КАПЕЛЕ У МАУТХАУЗЕНУ
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 2018.
ЈАНУАР

Субота 06.01.18 Бадњи дан – Бадње вече Вечерње 18:00
Недеља 07.01.18 Божић Св. Литургија 05:00

Понедељак 08.01.18 Сабор Пресвете Богородице Св. Литургија 10:00
Уторак 09.01.18 Свети првомученик и архиђакон Стефан Св. Литургија 09:00
Субота 13.01.18 Вечерње 18:00
Недеља 14.01.18 Свети Василије велики, Нова Година Св. Литургија 10:00
Петак 19.01.18 Богојављење Св. Литургија 09:00

Субота 20.01.18 Јовањдан Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 21.01.18 Недеља 33 по Духовима 
Пливање за Часни Крст

Св. Литургија 
Au See Asten

10:00 
14:00

Субота 27.01.18
Свети Сава – после Свете Литургије 

пригодан светосавски програм и подела 
светосавских пакетића деци

Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 28.01.18 Недеља о Митару и Фарисеју Св. Литургија 10:00
ФЕБРУАР

Субота 03.02.18 Вечерње 18:00
Недеља 04.02.18 Недеља о Блудном сину Св. Литургија 10:00
Субота 10.02.18 Задушнице Вечерње 18:00
Недеља 11.02.18 Недеља месопусна Св. Литургија 10:00

Понедељак 12.02.18 Света Три Јерарха Св. Литургија 09:00
Четвртак 15.02.18 Сретење Господње Св. Литургија 09:00
Субота 17.02.18 Вечерње 18:00

Недеља 18.02.18 Недеља сиропусна – Беле покладе 
од 19. Фебруара је почетак васкршњег поста Св. Литургија 10:00

Петак 23.02.18 Света Литургија Пређеосвећених Дарова Св. Литургија 09:00

Субота 24.02.18 Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 25.02.18 Недеља прва поста – Чиста Св. Литургија 10:00
МАРТ

Петак 02.03.18 Света Литургија Пређеосвећених Дарова Св. Литургија 09:00

Субота 03.03.18 Теодорова субота Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 04.03.18 Недеља друга поста Св. Литургија 10:00
Петак 09.03.18 Света Литургија Пређеосвећених Дарова Св. Литургија 09:00

Субота 10.03.18 Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 11.03.18 Недеља трећа поста – Крстопоклона Св. Литургија 10:00
Петак 16.03.18 Света Литургија Пређеосвећених Дарова Ев. Литургија 09:00

Субота 17.03.18 Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 18.03.18 Недеља четврта поста – Средопосна Св. Литургија 10:00
Петак 23.03.18 Света Литургија Пређеосвећених Дарова Св. Литургија 09:00

Субота 24.03.18 Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00

Недеља 25.03.18 Недеља четврта поста – Глувна Св. Литургија 10:00
Петак 30.03.18 Света Литургија Пређеосвећених Дарова Св. Литургија 09:00

Субота 31.03.18 Врбица Св. Литургија 
Вечерње

09:00 
18:00
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Сваке суботе од 18.00 у нашем храму служимо ВЕЧЕРЊУ МОЛИТВУ и ПОМАЗАЊЕ ОСВЕШТА-
НИМ УЉЕМ из Острога, Свете Земље, Русије, Румуније… Препоручујемо свима да се пома-
жу освештаним уљем које служи као заштита од свих болести, душевних и телесних, а по-
готово онима који су већ оболели.

АПРИЛ
Недеља 01.04.18 Улазак Господа Исуса Христа у Јерусалим – Цвети Св. Литургија 10:00

Четвртак 05.04.18 Велики Четвртак – читање 12 Јеванђеља Вечерње 18:00
Петак 06.04.18 Велики Петак – изношење Плаштанице Вечерње 18:00

Субота 07.04.18 Велика субота Св. Литургија 09:00
Недеља 08.04.18 Васкрсење Господа Исуса Христа – Васкрс Св. Литургија 05:00

Понедељак 09.04.18 Васкршњи понедељак Св. Литургија 09:00
Уторак 10.04.18 Васкршњи уторак Св. Литургија 09:00
Субота 14.04.18 Вечерње 18:00
Недеља 15.04.18 Недеља друга – Томина Св. Литургија 10:00
Субота 21.04.18 Вечерње 18:00
Недеља 22.04.18 Недеља трећа – Мироносица Св. Литургија 10:00
Субота 28.04.18 Вечерње 18:00
Недеља 29.04.18 Недеља четврта – Раслабљеног Св. Литургија 10:00

МАЈ
Среда 02.05.18 Акатист блаженој Матрони московској Вечерње 18:00

Четвртак 03.05.18 Акатист Светом Николају српском Вечерње 18:00
Субота 05.05.18 Свети свештеномученик Платон бањалучки Вечерње 18:00
Недеља 06.05.18 Свети великомученик Георгије – Ђурђрвдан Св. Литургија 10:00
Субота 12.05.18 Свети Василије Острошки – парохијска слава Св. Литургија 10:00
Недеља 13.05.18 Недеља шеста – Слепога Св. Литургија 10:00

Четвртак 17.05.18 Вазнесење Господње – Спасовдан Св. Литургија 09:00
Субота 19.05.18 Пренос моштију Светога Саве Вечерње 18:00
Недеља 20.05.18 Недеља седма – Светих отаца Св. Литургија 10:00

Четвртак 24.05.18 Свети Кирило и Методије Св. Литургија 09:00
Субота 26.05.18 Вечерње 18:00
Недеља 27.05.18 Силазак Светога Духа на Апостоле – Духови Св. Литургија 10:00

Понедељак 28.05.18 Духовски Понедељак Св. Литургија 09:00
Уторак 29.05.18 Духовски Уторак Св. Литургија 08:00

ЈУН
Субота 02.06.18 Вечерње 18:00
Недеља 03.06.18 Недеља прва по Духовима Св. Литургија 10:00
Субота 09.06.18 Вечерње 18:00
Недеља 10.06.18 Недеља друга по Духовима Св. Литургија 10:00
Субота 16.06.18 Вечерње 18:00
Недеља 17.06.18 Недеља трећа по Духовима Св. Литургија 10:00
Субота 23.06.18 Вечерње 18:00
Недеља 24.06.18 Недеља четврта по Духовима Св. Литургија 10:00

Четвртак 28.06.18 Видовдан Св. Литургија 09:00
Субота 30.06.18 Вечерње 18:00
Недеља 01.07.18 Видовдански сабор Св. Литургија 10:00
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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:

Н.Н. 50
Породица Ђурендић 30
Породица Лудошки 20
Породица Величковић 20
Обрадовић Миодраг 20
Мацингер Круница 20
Честић Дијана 15
Субић Слађан 10
Стојчевић Роса 10
Симић Драго 10
Симић Весна и Драго 10
Савичић Милорад 10
Савић Славољуб и Десанка 10
Ристић Драги и Жарица 10
Радић Никола 10
Породица Спасић 10
Породица Савић 10
Породица Поповић 10
Породица Пештић 10
Породица Миладиновић 10
Породица Котуровић 10
Породица Ђурић 10
Породица Ђорђевић 10
Породица Величковић 10
Породица Богићевић 10

Пантелић Давид 10
Остојић Ружица 10
Огњановић 10
Матић 10
Вуковић Момчило 10
Вујчић Недељка и Дејан 10
Врховац Раденко и Нада 10
Видовић Перо и Бранка 10
Видовић Перо и Бранка 10
Видић Душко 10
Величковић Тихомир 10
Величковић Роланд 10
Билић Драгиша и Сања 10
Филиповић Милорад 5
Ћорић Александар 5
Теодоровић Божица 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милорад 5
Савичић Милан 5
Савичић Миладин 5
Савичић Анастасија и Милорад 5
Ракита 5
Породица Сукара 5
Породица Радичић 5

Породица Петковић 5
Породица Петковић 5
Породица Марјановић 5
Породица Јовандић 5
Породица Јовандић 5
Породица Ђурић 5
Породица Ђурановић 5
Породица Ђурановић 5
Милановић Михајло 5
Милановић Матеј 5
Микић Зоран и Сузана 5
Мијатовић Чедо и Боса 5
Матић Винка 5
Малешевић Жељко 5
Лукић Невенка 5
Јаковљевић Радмила 5
Јагодић Душанка 5
Дујаковић Милка 5
Глушац 5
Бањац Зорка 5
Бањац Зорка 5
Бањац Зорка 5
Антић Љиљана 5

Позивамо вас да прилозима помогнете даље штампање и бесплатну дистрибуцију листа. Прилоге дајте у нашем храму у Линцу 
или уплатите на: Serbisch-Orthodoxe Kirche in Linz, Knr. 831-001136, BLZ 15000, Oberbank Linz-Stadthafen, са назнаком: „за Православац“

 За потребе: венчања, крштења, опела, посете у болници, освештање стана, аута, теме-
ља куће, освештања у вашем дому Славске и Васкршње воде као и других верских потре-

ба, обратите се своме свештенику. Прота Драган Мићић, тел. 0660 8119661
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