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Хлеб наш насушни дај нам данас;

И опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
И не уведи нас у искушење,

Но избави нас од злога
Јер је Твоје Царство, и сила, и слава у векове векова. Амин.

Предња корица: Појци певнице нашег храма са протом Драганом
Задња корица: Ходочасници са протом Драганом у Москви
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СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН НАЈРАДОСНИЈИ 
ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК – БОЖИЋ

Самом Празнику претходиле су припреме: у суботу на Бадњи дан, про-
тојереј-ставрофор Драган Мићић, парох храма Светог Василија Остро-
шког у Линцу, служио је Свету Божанствену Литургију, а појали су пој-
ци храма. Том приликом су се причестили скоро сви верници и деца. Прота 
Драган је освештао припремљене Бадњаке. Након уобичајене трпезе љуба-
ви у парохијској сали, приступило се припремама за Бадње вече. У храм су 
унете бале чисте сламе. Припремљено је место у порти где ће горети ва-
тра и где ће се палити Бадњаци. У току вечерњег богослужења, у храму се 
осећала витлејемска атмосфера пећине Рождества: пригушено осветље-
ње, мирис чисте сламе, божићне песме… Највише сламе је било испред ол-
тара, у ограђеном простору, где је за традиционално „пијукање деце“, би-
ло ушушкано прегршт слаткиша, ораха и ситних новчића.

Четрдесет дана пред Божић 
Црква налаже својим вер-
ницима пост. Том посту се 

верници радују, и то време ишчеки-
вања Рождества Христовог брзо про-
ђе у припремама, како за исповест и 
причешће Светим Тајнама, тако и у 
сређивању домова. Задње три недеље 
су украшене породичним празници-
ма: Детинци, Материце и Оци, када 

се према речима Светог владике Ни-
колаја, везивањем деце, мајки и оче-
ва, везују прошлост и будућност, ве-
зују се узајамним поштовањем: „Ве-
зују се два поколења, старо и ново, 
везују се узајамном љубављу. Јуче и 
сутра спајају се данас крвном и ду-
ховном везом. То један народ тка сво-
је ткиво, свесно и савесно, без кида-
ња и осипања. То родитељи додају 
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деци вечну основу живота и показују 
своју китњасту потку, а деца прима-
ју са страхопоштовањем ону основу 
и уткивају своје шаре у њу, мотре-
ћи на склад са родитељским ткивом. 
Основа је вера Божија, а потка је 
љубав. То народ српски поступа по 
оној речи Господњој: Мудар домаћин 
износи из клијети своје ново и старо 
(Мт. 13:52). Увиђате ли, да је цео је-
дан програм сликовно изражен у овом 
везивању деце са родитељима сво-
јим? Рекао бих, то је наивна шала, 
или шаљива разонода, али није тако. 
У ствари то је јасна слика како тре-
ба један народ да ходи кроз историју 
и живи животом непрекидне целине, 
носећи драгоцено благо прошлости и 
додајући му нова блага садашњости 
и будућности. О браћо моја, како је 
ова поука као хлеб потребна сада-

шњем поколењу нашем! Како је по-
требна баш данас, када се неки тру-
де да народно стабло одсеку од њего-
вог корена, и да заваде и разједине по-
колења од поколења. Ако други наро-
ди који не знају за Детињце, Матери-
це и Оце, то чине из незнања, може 
им се опростити. Али ако то Срби 
чине, поред славне и јасне поуке коју 
им ова празновања пружају, заиста 
чине грех неопростив. Не чине то Ср-
би, не; то чине неки одсрбљени и од-
нарођени људи, бивши Срби и бивши 
хришћани, који не схватају сликовни 
језик свога народа изражен у његовим 
празновањима и обичајима. А ви пра-
ви Срби заблагодарите Господу што 
вам је дао оне мудраце народне, који 
установише код нас празновање Де-
тињаца, Материца и Отаца, и укра-
сише га обичајем узајамног везива-
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ња. И поклонимо се светим матера-
ма Православне цркве и светим ма-
терама Српске цркве.“ (Преузето из 
књиге „Славе и празнични обичаји“, 
издање СПО Линц)

На само Бадње вече храм је био 
мали да прими све вернике, па је пу-
но њих слушало вечерње богослуже-
ње преко разгласа у порти храма. Де-
ца од најмањих, па до оних старијих, 
нестрпљиво су чекала да би похрли-
ла према слами да траже слаткише и 

пијучу. Празновање се продужило у 
порти храма, где је горела ватра и где 
су се палили бадњаци, стари и нови. 

Божићно јутро објављено је пре 
свитања, звоњавом звона на храму. 
Храм се испунио верницима, а било 
је доста и мале и велике деце. Пра-
зничну Свету Литургију је служио 
прота Драган уз појање певнице хра-
ма, након чега је прочитана божићна 
Посланица Патријарха српског Ири-
неја и свих архијереја СПЦ.
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„СА ВЕРОМ У БОГА, ЗА КРСТ ЧАСНИ!“
Овим речима је протојереј-ставрофор Драган Мићић позвао такмича-

ре овогодишњег надметања у Богојављенском пливању за Часни Крст из 
Јерусалима.

Велика је част, као и духовна 
и телесна корист за све који 
учествују у пливању за бо-

гојављенски Часни Крст. То пливање 
треба схватити као духовни чин који 
доприноси телесном очишћењу, ду-
ховном узрастању и уздизању у ве-
ри православној. То је част за плива-
че али и за њихове породице које не 
скривају свој понос да имају витезе, 
односно јунаке, који се не плаше ући 
у ледену воду и изложити своју голу 

кожу ветру, киши и хладноћи која се-
че и оставља без даха. 

И ове 2018. године, у недељу 21. ја-
нуара, после Свете Литургије, одр-
жано је у Астену, на језеру Ау-зе, так-
мичење у пливању за Часни Крст у 
организацији СПЦ Линц. И поред ве-
ома хладног времена и ветра који је 
дувао, на језеру се окупило пар стоти-
на посматрача са малом и великом де-
цом. За све такмичаре и све присутне 
обезбеђено је вруће кувано вино и чај.
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 Овогодишњи такмичари били су: 
Стефан Дувњак, Мира Стипић, Дра-
ган Стефановић, Александар Јова-
новић, Игор Илић, Митко Ламбов, 
Срђан Петрић, Иван Глушац, Тодор 
Глушац, Марко Радовановић, Милош 
Ђенић, Марко Спасић и Петар Васи-
љев. Велика већина такмичара је до-
пливала до Часног Крста, али је и ове 
године по трећи пут, победио Сте-
фан Дувњак. Он је освојио Часни је-
русалимски Крст и носилац је вите-
шког плашта и свих почасти за 2018. 
годину.

Приликом додељивања захвал-
ница и плакете победнику Стефану, 
прота Драган је благословио да од 
сада Стефан преузме организацију 
и припремање такмичара за следе-

ћу, 2019. годину. Гости наше парохије 
били су представници Бање „Врући-
ца“ из Теслића, директор Александар 
Радошевић са свијим сарадницима, 
који су испред своје установе, дони-
рали 2.000 € за завршетак радова на 
Спомен-капели у Маутхаузену. Они 
су били одушевљени такмичењем у 
пливању за Часни Крст и победнику 
Стефану Дувњаку су са своје стра-
не уручили награду: продужени ви-
кенд у Бањи „Врућица“ за две особе, 
са комплетним програмом. 
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СВЕТИ САВА СВЕЧАНО 
ПРОСЛАВЉЕН У НАШЕМ ХРАМУ

У храму „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу и ове го-
дине је највећи светитељ српског рода, Свети Сава, свечано прослављен.

У   суботу, 14./27. јануара 2018. 
године у 9 часова, звони-
ла су звона за почетак Све-

те Литургије, којом је началствовао 
протојереј-ставрофор Драган Мићић 
уз пратњу црквеног хора „Св. Влади-
ка Николај Велимировић“. Том при-
ликом су се причестила сва присутна 
деца и неколико одраслих. 

Дирљиву проповед одржао јереј 
Далибор Брнзеј из Браунауа и чести-
тао свој деци и свима присутнима 
празник Светог Саве. Такође је че-
ститао народу и проти Драгану да 
су у Линцу успели да откупе и уре-
де овако леп храм, који је оаза спа-
сења, где може да се побегне од сва-
кодневних брига и вреве ужурбаног 
живота. Нико није погрешио ако се 
сабира са свима светима у Храму. Ни 
једно дете које је долазило редовно у 
цркву са родитељима, није отишло 
на странпутицу. Господ неће остави-
ти људе своје да пропадну. Отац Да-

либор је замолио да се сви помоле 
за парохију у Браунауу да и они та-
мо добију храм, као кутак мира. Да 
сви виде да Срби нису оно што се о 
њима представља у медијима, већ да 
су домаћински народ који има своју 
традицију и културу за пример. При-
мер је и пливање за Часни Крст које 
је почело прво у Линцу, а ове године 
је освећење воде и реке било и у Бра-
унауу. Други пример је Крсна слава 
коју је Србима оставио Свети Сава 
да би као породице могли да ширимо 
православље као светосавље, и тако 
покажемо ко смо. Господ Исус Хри-
стос је људима оставио две највеће 
заповести о љубави и отац Далибор 
том љубављу изражава сваку своју 
проповед. Прва заповест наређује да 
волимо Бога свога свим бићем сво-
јим, а друга да волимо ближње сво-
је као саме себе. Ако се тако чини, 
осетиће се како Господ уноси радост 
у наша бића и љубав у наше домове.
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Прота Драган је такође свима че-
ститао велики празник и захвалио се 
оцу Далибору на лепим речима. За-
тим је позвао Ђурађа и Софију Је-
лић који су са своје четворо деце и 
14 унучади, овогодишњи домаћи-
ни славе. Они су приредили славско 
жито, славски колач, свећу и вино, а 
у парохијској сали су послужили бо-
гати славски ручак. Прота им је че-
ститао празник и пожелео од Госпо-
да све најбоље. Након освештавања 
и сечења колача, прота Драган је пи-
тао присутне 
да ли неко же-
ли за здравље 
своје и своје 
породице да 
преузме сла-
ву следеће го-
дине. Први су 
се јавили Не-
мања и Јеле-
на Мићић из 
Линца.

У 17 часо-
ва служена је 
Вечерња мо-
литва, након чега је прота Драган 
најавио светосавски програм свето-
савском Химном, коју су сви зајед-
но отпевали. Храм је био украшен у 
духу Светога Саве који је био устро-
јитељ српске цркве и српске државе: 
црквена застава је красила бину за 
рецитовање, постављене између ве-
ликих икона Светог Саве и Светог 
Владике Николаја, а државна заста-
ва је красила сто на коме је била хр-
па светосавских пакетића.

Програм је водио вероучитељ 
Александар Јовановић, који је за ову 
прилику одлично припремио своју и 
школску децу. Реферат о Светом Са-
ви је саставила и прочитала госпођа 
Видосава Спасић, вероучитељица у 
пензији. У програму су се смењива-
ла деца са својим рецитацијама упу-
ћеним Светоме Сави и сестре Си-
мић Марија и Драгана, које су својим 
предивним гласовима отпевале више 
изворних српских песама. Пажња ро-
дитеља и верника у Храму је била ве-

лика и са бур-
ним аплаузима 
су пропратили 
сваку песму.

Свако дете 
се после завр-
шене рецита-
ције прекрсти-
ло, пољубило 
крст и руку 
свог свештени-
ка, проте Дра-
гана и поносно 
узело свој све-
тосавки паке-

тић. И то је један део васпитања деце 
у светосавском духу, а могуће је када 
за то постоје сви услови као што је то 
случај у Линцу. Не радују се деца то-
лико слаткишима, већ се радују све-
тосавским обележјима тог пакетића: 
одштампаним ликом Светог Саве, 
Храмом Светог Саве у Београду и 
Храмом Св. Василија Острошког Чу-
дотворца у Линцу, црквеним грбом, 
српском заставом, Химном Светом 
Сави и другим лепим детаљима.
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ТЕЛО И КРВ ХРИСТОВА 
ИЛИ ХЛЕБ И ВИНО?

„С љубављу и вјероју приступите!“ узвикује свештеник када, излазећи из 
олтара, са највећом пажњом, испред себе са две руке држећи, износи Све-
ти Путир пред народ у цркви. Да ли смо свесни значења тих речи? Да ли 
знамо кога гледамо (а не би смели да га гледамо, већ да погнемо главе своје)? 
Ко је посредством свештеника изашао пред нас? Да ли те речи примамо у 
срце своје као позив који може бити последњи у нашем животу? Да ли смо 
успели у периоду у коме смо мислили да се припремо за Свето причешће, да 
из љубави према Богу Господу Исусу Христу, пролијемо обилате сузе покаја-
ња за Крв Његову проливену и Тело Његово измучено и у гроб положено, због 
наших грехова и ради нашег спасења? Спасења које иначе не би било могуће 
јер се горди човек добровољно удружио са непријатељем својим и своје ду-
ше. Све док није дошао Он, Спаситељ и наш Избавитељ, да нам проповеда 
Јеванђеље и да нас зове к себи, као погубљене и заблуделе овце.

Тежак и мукотрпан посао има 
сваки свештеник да у име 
Господње сакупља растуре-

не овце Његове. Човек, то боголико и 
разумно биће, најлепше од целе Бо-
жије Творевине, претворио се по не-
кад у овцу по својој неразумности, у 
вука у овчијој кожи по својој свире-
пости, а често и у катраном и смо-
лом испрљану овцу, по својој морал-
ној посрнулости. Многи и многи Го-
спода нису прихватили и одврати-
ли су своју главу од Њега, не хоте-
ћи да прихвате пружену руку Спасе-
ња. Многи су удружени са злом, по-
стали слуге непријатеља и мрзитеља 
Бога и човека. За такве „неверне слу-
ге“ јасно стоји у Јеванђељу записано 
шта их чека. Има и оних који мисле 
да је могуће служити два господара, 
па и даље живе под влашћу нечасти-
вог, а пружају се и према Цркви Бо-
жијој, према Светим Тајнама мисле-
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ћи, ваља се, можда ће помоћи, можда 
буде боље, ваља се крстити, по неки 
пут доћи у цркву и примити тај хлеб 
и вино што се дели. С једне стране 
прилазе, а са друге стране неприја-
тељ им убацује помисли у главу да 
је то све измишљено ради користи, 
да људи буду послушни, да то вино 
и брашно које су и сами донели у цр-
кву не може бити крв и тело Христо-
во и како крв и тело можемо ми да је-
демо и да пијемо? У страшној и коб-
ној прелести и греху се налази сваки 
човек и родитељ који тако мисли и са 
таквим неразумом приступа Светој 
Чаши. У том случају су према Све-
тим оцима такви причасници при-
мили Свете Тајне на „суд и на осуду, 
на казну, муку, на умножење грехова, 
на пропаст у огњу који сажиже недо-
стојне.“ Не дај Боже никоме! 

Познајући добро посрнулу при-
роду људску, Св. Василије Велики је 
још у четвртом веку написао предив-
ну молитву, коју код куће треба сви 

који желе да приступе светом При-
чешћа да читају:

„Знам, Господе, да се недостој-
но причешћујем пречистим те-
лом Твојим и часном крвљу Твојом 
и крив-а сам, и суд себи једем и пи-
јем, не разликујући тела и крви Те-
бе Христа и Бога мог. Но уздајући се 
у Твоје милосрђе, ја приступам Те-
би који си рекао: „Ко једе тело мо-
је и пије крв моју, у мени борави и 
ја у њему.“ Смилуј се, дакле, Госпо-
де, и немој ме грешнога-у карати не-
го учини са мном по милости својој. 
И нека ми ова светиња буде на исце-
љење и очишћење, и сачување, и спа-
сење, и на освећење душе и тела; на 
прогнање свакога сањарења, и рђавог 
поступања и ђаволског делања ко-
је се помоћу мисли испољава у уди-
ма мојим; на смелост и љубав према 
Теби; на поправку живота и осигу-
рање; на пораст врлине и савршен-
ства; на испуњење заповести; на за-
једницу Светога Духа; на попутнину 
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вечнога живота; на благопријатан 
одговор на Страшном суду Твом, не 
на суд или на осуду.“

Свету Тајну Причешћа установио 
је сâм Господ наш Исус Христос на 
Тајној вечери са својим ученицима, 
на Велики Четвртак у Јерусалиму. У 
Јеванђељу по Луци, глава 22. стихо-
ви 19. и 20. пише: „И узевши хљеб за-
благодари, преломи га и даде им го-
ворећи: Ово је тјело моје које се даје 
за вас, ово чините за мој спомен. А 
тако и чашу по вечери, говорећи: 
Ова је чаша Нови Завјет у крви мо-
јој, која се за вас излива.“ Не будимо 
слепи код очију и глуви код ушију! 
На свакој Светој Литургији Господ 

долази и даје се нама у светом Пути-
ру, а ми тако… А свештеник, кад нас 
причешћује говори: „Тело и крв Хри-
стова…“

Након што се и у нашој цркви 
од неких парохијана понекад чуло: 
„идем да узмем хлеб и вино…“, или 
„…довела сам малог да узме хлеб и 
вино…“ настао је овај текст. Такав на-
чин изражавања наводи на закључак 
да они који тако кажу, тако и мисле. 
А човек треба да води рачуна шта го-
вори, јер речи наше стижу до неба и 
анђели их слушају и, не само за своја 
дела, него и за сваку реч коју кажемо 
у животу, даћемо одговор на Стра-
шном суду Господњем.

Двадесетогодишњак видео у сну брата кога 
је абортирала његова мајка пре 17 година!
Мајко, вечерас сам сањао нешто што ми не да мира. Био сам код куће и 

дошао је један момак, две-три године млађи од мене, и рекао ми: „Ми смо 
браћа. Али ми наша мајка није допустила да будем данас са тобом. Није ми 
допустила да се икада играм са вама, да се смејем, да плачем. Онда сам му 
одговорио да немам брата, већ само једну сестру, две године старију. Али 
он је инсистирао и рекао ми да те питам шта си урадила оног јутра у мар-
ту и да ти кажем да би и он одрастао као и ми“.

Мајка, кад је то чула, се онесвестила! А када је дошла себи, признала је 
својој деци шта је урадила тог јутра. Када је остала трудна са трећим де-
тетом, разговарала је о томе са својим мужем, са сестром и једном прија-
тељицом, и као што је уобичајено, одлучили су да се не роди то дете. Та-
ко је абортирала.

Мајка се после тога у души осећала веома лоше и годинама јој њен ду-
ховник није дозволио да се причести. Дуги низ година после тога би че-
сто, када би се тога сетила, падала у меланхолију и плакала, а затим се де-
сило и виђење у сну њеног сина.

То је једини смртни грех, који и када се исповеди са смирењем и искре-
ношћу, иако се сигурно опрашта, не заборавља се никада. Остаје и јавља се 
осећање гриже савести доживотно! А то је због тога да се не би поновио, 
а нека ова истинита прича заштити и умудри оне у незнању и маловерне.
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НАША ПАРОХИЈА СВЕЧАНО 
ПРОСЛАВИЛА ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО

У недељу, 8. априла 2018. године у 5 часова ујутру, звоњавом свих звона 
на Храму „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу објављено 
је славно Васкрсење Христово. Велики број верника дочекао је Васкрс у ра-
ну зору свечаном литијом око Храма, уз радосно појање „Воскресеније Тво-
је…“, а затим док је прота Драган пред затвореним вратима Храма чи-
тао антифоне, из свих грла се чуло: „Христос воскресе из мертвих, смер-
тију смерт поправ, исушчим во гробје живот дарова.“

У   току Великог и Часног по-
ста у Храму у Линцу, сва-
ког петка је служена Пре-

ђеосвећена Света Литургија, сваке 
суботе је служена Св. Литургија Св. 
Јована Златоустог и сваке недеље 
Василијева Св. Литургија. На свим 
богослужењима парохијани су има-
ли прилику да се исповеде пред сво-
јим свештеником и причесте Све-
тим Тајнама. Исповест је вршена и 

сваке суботе после вечерњег бого-
служења. 

Било је искрених суза у очима вер-
ника за време читања 12 страсних Је-
ванђеља на Велики Четвртак као и на 
Велики Петак када се сâм Господ у ви-
ду Свете Плаштанице полаже у (на) 
Гроб. Плаштаница је платно које се са-
мо једном годишње износи из олтара. 
На њему је приказано полагање Хри-
ста у гроб и има символично значење 
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оног платна којим је Јосиф из Аримате-
је при погребу увио тело Христово. Као 
и увек, парохијани су прилагали најве-
ће свеће за здравље своје и својих уку-
ћана и оне су гореле целу ноћ и цео дан 
на гробу. „Мироносице“ које су и ове 
године провеле ноћ крај Гроба Господ-
њег, читајући Псалме и молитве, биле 
су Милка Дујаковић и Винка Матић. 
Сâм гроб је са љубављу и много укуса 
аранжирала протиница Гроздана.

На Велику Суботу су верници ко-
ји су се исповедили и причестили, до-
били благослов да се причесте и на 
Васкрс. Милост Господња се обила-
то изливала на нас у виду Тела и Кр-
ви Господње, преко руку нашег кр-
стоносног проте Драгана, све време 
поста, а посебно на овај Празник над 
празницима. Свечану васкршњу Све-
ту Литургију, пропратила је својим 
складним појањем и моћним гласови-
ма многочлана црквена певница, са-
стављена углавном од омладине. Це-
ла црква је одисала новим сјајем. 

Верници су са посебном пажњом 
и интересовањем слушали васкршњу 

Посланицу Патријарха Иринеја, ко-
ју је настојатељ Храма, прота Драган 
прочитао. У речима Посланице је сва-
ко могао да пронађе себе и да осети да 
наша Света Православна Црква зна 
све проблеме са којима се људи дана-
шњице боре, као и да се она и те како 
моли „за све и за свја“, да би се ти про-
блеми, са Божијом помоћи, ублажили 
и на најбољи начин превазишли.

На крају богослужења, верници-
ма се обратио прота Драган, рекавши 
да нас је Господ данас, на овај свети 
Празник, све сабрао где другде него у 
овај свети Храм. Празник који је кру-
на целокупног припремног периода и 
40-тодневног поста, и Страсна Седми-
ца којом верници кроз строги пост, бо-
гослужења и молитве, прате Господа 
на Његовом страдалном путу ка Голго-
ти, где је са још два разбојника на Кр-
сту разапет и умро, где је у нови Гроб 
положен, да би у трећи дан устао из 
мртвих и својом смрћу уништио смрт, 
представља неописиву радост. Прота 
је свима пожелео срећан празник, да 
Господ свима у породици и домовима 
подари мир, здравље и благослов. 

На крају је прота поздравио и 
представнике других братских пра-
вославних цркава: руске, грузијске, 
сиријске… трократним васкршњим 
поздравом „Христос Воскресе!“, на 
шта се црква заорила отпоздравом 
„Ваистину воскресе!“

После духовног, у парохијској са-
ли је настављено и телесно славље 
овог највећег хришћанског празника, 
по свим народним обичајима, како то 
и приличи.
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СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН 
СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ЖИЧКИ

У Храму „Св. Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу, настојатељ 
Храма, протојереј – ставрофор Драган Мићић, служио је 3. маја 2018. го-
дине, са почетком у 18 часова, АКАТИСТ СВЕТОМ НИКОЛАЈУ СРПСКОМ, 
а затим свечано из олтара изнео Свете мошти Св. Владике Николаја уз 
молитвено присуство великог броја верника и деце. 

После заједничке молитве, 
прота Драган се обратио 
верницима, честитао им 

празник и између осталог рекао да се 
светост Св. Владике Николаја посеб-
но огледа у томе што је он успео Хри-
стову науку да приближи целом свету 
кроз своја сабрана дела. У Москви мо-

гу у свакој књижари да се купе књи-
ге Светог Владике Николаја на руском 
језику, а преводи се и на друге свет-
ске језике. Он је рекао да је веза изме-
ђу нашег Храма и Светог Владике Ни-
колаја велика. Парохија Линц је има-
ла ту част и благослов, да прва и једи-
на у тадашњој Епархији, објави у ви-
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ше издања и тако приближи читаоци-
ма Сабрана дела, а затим и да од Ње-
говог Преосвештенства Епископа Ша-
бачког Господина Лаврентија, добије 
део моштију Светог Владике Никола-
ја, које су свечано донете у Линц пово-
дом освештавања Храма 2005. године. 

Док су се верници клањали Све-
тим моштима, прота Драган је сва-
ког помазивао освештаним уљем са 
моштију Светог Владике Николаја, 
а чланови хора су појали владичине 
песме из „Духовне Лире.“

Прослављање Светог Владике Ни-
колаја Жичког и Свеправославног, 
постала је традиција парохије у Лин-
цу дуга 14 година, јер је Свети Вла-
дика заштитник и његово име носи 
хор и певница Храма. Прва слава хо-
ра „Св. Владике Николаја Српског“ 
одржана је 3. маја 2004. године, на 

дан преноса његових светих моштију 
из Либертвила (САД) у његово род-
но место, у његову задужбину, мана-
стир Лелић.

Од тада па надаље, сваке године 
се у Храму у Линцу, на дан прено-
са моштију Светог Владике Никола-
ја држи Вечерња молитва и Акатист, 
уз свечано изношење једног дела ње-
гових Светих моштију на поклоње-
ње. Ове године домаћини славе били 
су Драго и Весна Симић са кћеркама 
Маријом и Драганом, које успешно 
воде певницу у Линцу, а и својим ле-
пим и складним појањем неуморне 
су у прослављању Бога и Св. Влади-
ке Николаја. 

Сечење славског колача обављено 
је у парохијској сали, а славље је на-
стављено уз празничну трпезу и мно-
го лепих песама.

У вези са Одлуком ЦОУО од 28.1.2018. о оснивању једног ЦО Пододбо-
ра за организовање пливања за Богојавњенски Часни Крст,

ЗА ПРИЈЕМ ТРИ ЧЛАНА У ЦРКВЕНООПШТИНСКИ ПОДОДБОР ЗА 
ОРГАНИЗВАЊЕ ПЛИВАЊА ЗА ЧАСНИ КРСТ

Позивамо заинтересоване да нам се јаве.
Чланови за овај ЦО Пододбор треба да испуњавају следеће услове:
– Да су чланови Парохије у Линцу.
– Да су заинтересовани за ово такмичење.
– Да су спремни да уложе нешто свог слободаног времена у циљу успе-

шног одвијања такмичења.
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САБОРНО КРШТЕЊЕ НА АУ-ЗЕ У 
АСТЕНУ, 10. МАЈА 2018. ГОДИНЕ

Са благословом Његовог Преосвештенства, Епископа Аустријског, Не-
мачког, Швајцарског, Италијанског и Малте, по први пут на овим просто-
рима, у четвртак, 10. маја 2018. године, са почетком у 11:00 часова, запо-
чело је саборно крштење у Астену, на језеру Ау-зе.

Захваљујући доброј међусоб-
ној сарадњи и љубави Про-
тојереја-ставрофора Драга-

на Мићића из Линца, Јереја Николе 
Пантића из Гмундена и Јереја Дали-
бора Брнзеја из Браунауа и договору 
„који кућу гради“, било је могуће, по 
први пут на овим просторима, орга-
низовати Саборно крштење. Овај на-
чин крштавања постоји у историји 
Цркве из давнина, по узору на извор-
но, свима познато из Дела Апостол-
ских, прво крштење 3.000 људи у Је-

русалиму на Дан силаска Духа Све-
тога на апостоле. Тај дан је почетак, 
и рођење Цркве Христове. 

Ово велико и значајно сабрање 
предводили су свештеници: Протоје-
реј-ставрофор Драган Мићић из Лин-
ца, Јереј Љубомир Радованов из Кла-
генфурта, Јереј Никола Пантић из 
Гмундена и Јереј Далибор Брнзеј из 
Браунауа. Протојереј-ставрофор Љу-
бисав Аџић из Ваљева је водио пев-
ницу. Велики број верника, рођака и 
пријатеља крштаваних, њихових ку-
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мова као и народа који се ту, по лепом 
и сунчаном времену затекао, са посеб-
ном пажњом и личним учешћем, пра-
тили су овај несвакидашњи догађај и 
тако допринели значају и величини са-
мог чина крштења. У реду за крштење 
стајало је девет особа, старости од бе-
бе до зрелих година, а иза њих, кумо-
ви са упаљеним свећама у рукама.

Погружење у воду је било посебан 
доживљај, како за новокрштаване та-
ко и за све присутне.

Новокрштенима се речима поу-
ке обратио прота Драган и између 
осталог рекао да је за новокрштене 
данашњи дан ново духовно рођење, 
да због тога треба да се промене и да 
промене свој начин живота, те да на-
ставе да живе онако како то Бог од 
њих тражи. Данас су свештеници уз-
нели молитве за њих, за њихово здра-
вље и са њих су спрани сви грехови 
које су до сада учинили, тако су они 
данас најбезгрешнији и такви благо-
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даћу Духа Светога треба да остану. 
А благодат Духа Светога ће остати 
на њима до момента када они то бу-
ду хтели, а да би тако било, потреб-
но је да то чине кроз пост, молитве, 
исповест и причешће, да се сједињују 
са Телом и Крвљу Господњом. Мно-
го пута се чуло од људи да кажу ка-
ко је „добро и ваља се крстити“, али 
не ове године, сачекаће се следећа, 
па се одлаже. Данашњим крштењем 
сви смо сведоци да године немају ни-
какву улогу, крстили су се и сасвим 
мала деца и старији људи. Значи, ни-
је „ваља се“, него мора се, јер се сва-
ки човек рађа да би се крстио, а кр-
штава се да би постао пуноправни 
члан Цркве Христове, најмногоброј-
није заједнице људи овде на земљи, 
а то је заједница која верује у Бога 
Оца, Сина и Духа Светога. Од данас 
је виноград Господњи богатији за де-
вет новокрштених душа, а они су по-
стали богатији јер су ушли у ту зајед-
ницу коју је Бог основао и постали 
њен део. 

Прота Драган је даље рекао да је 
ово прво Саборно крштење било мо-
гуће на првом месту захваљујући до-
говору свештеника на овим просто-
рима, па онда и оних који су желели 
да се крсте. Да ли ће то бити и следе-
ће године, зависи пре свега од оних 
који би хтели да се крсте, да уђу у 
Цркву Христову и да својим живо-
том сведоче Господа Исуса Христа, а 
свештеници су ту да свима радо иза-
ђу у сусрет. Новокрштенима је рекао 
да су им данашњи кумови постали 
духовни родитељи и да није довољно 
само да су данас били ту, већ да мора-
ју и убудуће своје кумиће да упућују 
у веру, да их помажу и да молитвено 
буду са њима.

Прота се захвалио још браћи све-
штеницима, домаћинима, који су већ 
трећи пут уступили језеро на бес-
платно коришћење, гостима и при-
јатељима из Радио Телевизије „Мла-
ва“, који су све забележили и који ће 
нашим људима у домовини показати 
како наш народ овде живи, како ра-
ди и Бога слави. 

У парохијској сали је добротом 
проте Драгана, за свештенике и го-
сте уприличена трпеза љубави.
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ДУГА НОЋ ЦРКАВА
Широм отворена врата на храму „Св. Василија Острошког Чудотвор-

ца“ у Линцу, вечерња молитва на немачком језику и наступ хора „Св. Јо-
вана Богослова“ из Шапца, одушевили су многобројне домаће и аустријске 
посетиоце.

Већ од 18 часова, широм отво-
рена врата, упаљена све-
тла полијелеја и тајанстве-

ни мир и тишина Храма, позивала су 
пролазнике да уђу, застану, погледа-
ју, али и да добију објашњења за сво-
ја многобројна питања. Многи посе-
тиоци знали су већ из програма да ће 
ове ноћи у нашем Храму гостовати и 
одржати концерт хор из Србије, „Св. 
Јован Богослов“ из Шапца, па су стр-
пљиво чекали и у међувремену се ин-
формисали о Српској православној 
цркви у Линцу.

Чланови хора, са својим духовни-
ком, оцем Томиславом Лукићем, и 
диригентицом г-ђом Снежаном Ран-
ковић, прво су узели учешћа у зајед-
ничкој молитви у катедрали у Линцу, 

где су одушевили неколико стотина 
аустријанаца. 

Вечерњу молитву на немачком је-
зику у нашем храму, узносио је про-
тојереј-ставрофор Драган Мићић 
а одељке из псалама, умилно и без 
грешке, читала је ученица 4. разреда 
основне школе Теодора Милановић.

Улазак у Храм чланова хора, доче-
кан је бурним аплаузом. Сва места су 
била заузета, а многи су и стајали. Про-
грам је почео песмом „Три девојке, ој!“, 
коју су отпевале Сања и Сара Андрић.

Уследео је веома богат наступ го-
стију из Шапца. Низале су се песма 
за песмом, све лепша од лепше и тако 
пун сат и по времена. Морало се на 
крају одпојати још додатних пар пе-
сама јер је народ аплаузом то тражио.
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Иако аустријанци нису разумели 
речи, осетили су и доживели у пу-
ној мери смисао српске духовне и на-
родне песме. Некима су се појавиле 
и сузе у очима, а на крају програма 
су осетили да су се спустили у дуби-

ну своје душе. Били су одушевљени 
оним што су чули и видели. Овим се 
показало да се сав труд, напор и тро-
шак око организације и доласка овог 
чувеног хора „исплатио“ и у матери-
јалном и у духовном смислу.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ 19



ПРОТА ДРАГАН МИЋИЋ ОБЕЛЕЖИО 30 
ГОДИНА СВЕШТЕНИЧКЕ СЛУЖБЕ

На празник и храмовну славу храма у Линцу, Светог Василија Остро-
шког Чудотворца 12. маја, прота Драган је у молитвеној радости просла-
вио 30 година пастирске и свештеничке службе.

О заслугама проте Драгана за 
све оно што Црквена Оп-
штина Линц сада има, го-

ворио је Миша Милановић,благајник 
ЦО. Он је између осталог рекао да 
нико не сме да заборави време од пре 
30 година када је млади свештеник 
Драган као почетник дошао у Линц.
Простор у стамбеној згради у Шубер-
товој улици (Schubertstr 17) у Линцу 
од 50 метара квадратних је често пу-
та био полупразан. Многима је било 
немогуће замислити да се уђе у инве-
стицију од пола милиона евра и тиме 

за свагда реши питање Богослужбе-
ног места. Многима, али не и про-
ти Драгану, који је од доласка у Линц 
зацртао визију црквене општине и ту 
визију, уз несебичну помоћ ЦО и па-
рохијана, полако али сигурно реали-
зује.

Кроз сво ово време проти је пома-
гала његова протиница Гроздана. Та-
ко, док је прота служио у Олтару, она 
је својим прелепим гласом појала за 
певницом и у многоме допринела да 
се певница омасови и постане за при-
мер многим.

Црквени Одбор и верници су у 
знак пажње протиници Гроздани 
уручили пригодан поклон а проти 
Драгану напрсни Крст.

Да се подсетимо: Свештеник Дра-
ган Мићић, рођен је 15. јула 1965. го-
дине у селу Коњуша, општина Осе-
чина, од оца Радивоја и мајке Живане. 
У селу где се још осећао рад влади-
ке Николаја и где су богомољци били 
веома активни, завршио је прва чети-
ри разреда основне школе а друга че-
тири у Комирићу.

После прве године техничке шко-
ле у Шапцу уписује се у Карловачку 
богословију коју са успехом заврша-
ва 1986. године.

Свештеник Драган је рукополо-
жен у чин ђакона 24. марта, а у чин 
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презвитера 25. марта 1988. године. 
Рукоположење је обавио еп. Лаврен-
тије у манастиру Пресвете Богоро-
дице у Химелстиру. На парохијску 
службу у Линц ступио је 1. априла 
1988. год. Одликован је правом ноше-
ња црвеног појаса 4. маја 1992. годи-
не, достојанством протонамесника 2. 
марта 1997, чином протојереја 5. јуна 

2004. год. На Усековање 2010. годи-
не Његова Светост Патријарх српски 
Г. Иринеј је одликовао проту Драга-
на ПРАВОМ НОШЕЊА НАПРСНОГ 
КРСТА. Епископ Шабачки Лаврен-
тије га је одликовао Орденом Светог 
Николаја Српског 2013. године.

На многаја љета, драги наш про-
то!
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НАШИ ПАРОХИЈАНИ ДОБИЛИ 
НОВУ ПАРОХИЈСКУ САЛУ

Зна се колико је важно да једна црква, манастир или храм поседује па-
рохијску салу. То је место где се после заједничке молитве у храму, парохи-
јани често окупе око заједничке трпезе љубави, коју правилно треба схва-
тити као продужетак Свете Литургије, где се после благослова од стране 
свештеника, поједе и попије оно што је донето, уз благочестиве разговоре.

У   пролеће 1999. године, прет-
ходни владика Константин 
са својим свештеницима, 

освештао је темељ данашње паро-
хијске сале у Линцу. Од тада је про-
шло скоро 20 година и зуб времена је 
оставио свој траг и на инвентару и на 
подним плочицама. Радијатори су би-
ли стари и нефункционални, а сани-
тарни део је био неодговарајући и де-
лимично неисправан.

Захваљујући личном залагању, 
труду и раду проте Драгана Мићи-
ћа и његових вредних сарадника, би-
ло је могуће реализовати идеју да се 
постојећа парохијска сала у потпуно-

сти реновира и среди у једном новом, 
лепшем и бољем стилу.

Средином септембра 2017, рукаве је 
заврнуо прво сâм прота Драган и уз по-
моћ старог сарадника и помоћника на 
свим радовима у и око храма, Мило-
мира Спасића, као и Милијана, Игора 
и Николе, прво је изнет комплетан ин-
вентар: стара кухиња, столови и столи-
це, а затим се прешло на рад са „хил-
тијем“: обијање подних и свих зидних 
плочица. Изнета су два контејнера от-
пада – шута, под је скинут и очишћен 
до бетонске плоче. Разрађен је план, 
разматрани термини, уговорени мај-
стори за постављање подног грејања 
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које је урадио господин Жељко и син 
му Богдан Егељић. Ештрих је урадио 
господин Слађан Велић са својим мај-
сторима. Под су поплочавали мајсто-
ри: Бошко, Дражен, Мијо, Маринко и 
браћа Драган и Предраг из Велса, са 
каменим плочама високог квалитета, 
купљеним под повољним условима од 
каменоресца „Јањић“ из Мархтренка. 
Кухињу је испланирао и поставио Ни-
кола Арамбашић. Уграђен је најмодер-
нији шпорет на „тач“ који је донирао 
Игор. Купљена је квалитетна инду-
стријска машина за брзо прање судо-
ва. У салу су постављени постојећи, 
нови столови и тапациране столице из 
библиотеке. Плочице у ВЦ-у је купио и 
поставио мајстор Бошко, који је урадио 
и туш кабину – купатило у сутерену.

Звучну изолацију је урадио Вели-
бор Глигорић а комплетан материјал 
за то је донирао Миле Малешевић.
Комплетну вентилацију је поставио 
и материјал донирао Жељко Цвишић 

Посла је заиста било много, али уз 
свесрдно ангажовање вредних паро-
хијана и њихове донације, остварила 
се идеја и замисао проте Драгана да 
Храм и Црквена општина у Линцу, уо-
чи свог 50-тог рођендана, добије једну 
дугорочно решену, квалитетну про-
сторију у којој ће се сви лепо осећати 
– и најугледнији гости и парохијани.

Круна свих радова, на пријатно из-
ненађење већине парохијана, било је 
постављање урамљене фото-слике у 
великом формату, преко целог зида: 
репродукција слике познатог слика-
ра Паје Јовановића: „Велика сеоба Ср-
ба 1690г, под патријархом Арсенијем 

3. Црнојевићем.“ Слика приказује Па-
тријарха, свештенике, монахе који носе 
мошти Срба светитеља, војску, барјак-
таре са заставама, слуге, мајке са де-
цом и у позадини мноштво народа. Све 
што се могло понети, понели су Срби 
још тада са Косова и Метохије, бежећи 
испред Турака у правцу Аустро-Угар-

ске монархије. По неким подацима та-
да се иселило најмање 185.000 људи, 
жена и деце, а 360 села у околини При-
штине је сасвим опустело. У те плод-
не и племените крајеве су се досели-
ли Албанци из сурових планинских 
подручја. Ова слика представља сво-
јеврсно сведочанство историје која се 
понавља. Прву верзију ове слике на-
ручио је патријарх Георгије Бранковић 
1895, али су убрзо стигли захтеви за 
њену корекцију, сходно схватању и по-
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литици тога доба. Слика се брзо про-
чула и њена репродукција је постала 
украс многих угледних домова. Наста-
ла су још два оригинала по поруџбини, 
а задњи, четврти, је сликан после 1945. 
године, по наруџби познатог вршачког 
трговца Миленка Савића. Она је поно-
во насликана по старој замисли, као 
што је била и прва слика. (Извор: „Ви-
кипедија, слободна енциклопедија.“)

Молитва за удају
Господе, Боже Вечни, Ти Си растављено довео до јединства и устано-

вио међусобну нераскидиву везу мушкарца и жене. Од Тебе бива да се же-
на сједињује са мужем ради помоћи и продужења људског рода, зато дај и 
мени, Господе, да се сретнем и здружим са човеком који ме разуме и ком 
бих могла све рећи. Сједини ме са таквим који би ме искрено, супружански 
љубио целог живота. Дај Господе да ме пронађе онај који разликује љубав 
од страсти и похотљивости. Даруј ми Господе женика који ће увек иска-
ти и тражити моју душу и моје срце, а не само моје тело. Ти сам Господе 
Спаситељу на свети начин изврши тајанствени и чисти брак међу нама да 
будемо сложни духом и телом, да међусобно обогаћујемо свој брачни жи-
вот, да једно друго не оставимо осиромашене и упропашћене, већ да као 
супружници будемо побожни, једнодушни и задовољно срећни. Преслав-
ни Господе, још Ти се молим да ономе кога тражи душа моја и мени, да-
рујеш да у наш живот унесемо радост и Твој мир, да нађемо непролазну 
љубав којом нас Ти љубиш и да уживамо у здравој и доброј деци. Амин!
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ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ У МОСКВУ
Благословом Преосвећеног Епископа Андреја, група верника на челу са 

протом Драганом, по други пут се упутила пут Москве, да се поклони све-
тињама овог града, а путовање обогати и посетом Оптина Пустињи.

Имали смо прилике да оби-
ђемо највеће храмове Мо-
скве и да се поклонимо све-

тињама које се у сваком од њих чува-
ју: чудотворним иконама и мошти-
ма светитеља. Навешћемо само неке 
од њих: Храм Василија Блаженог на 
Црвеном тргу у којем се опет налази 
Храм (олтар) посвећен Казанској чу-
дотворној икони Пресвете Богороди-
це као и мошти самог светитеља; Са-
борни храм Христа Спаситеља, у ко-
јем је крипта – Спасо-преображенски 

храм, музеј (посвећен историји Хра-
ма), велика сала за одржавање Светих 
архијерејских Сабора; дрвени Храм 
посвећен икони Пресвете Богороди-
це Државна; отворени али наткриве-
ни поткуполни простор са величан-
ственим погледом на целу Москву са 
две реке. Највеће светиње овог Хра-
ма су, поред чудотворних икона, мо-
шти Светог Филарета Митрополи-
та Московског и глава Светог Јова-
на Златоуста. Обишли смо московски 
Кремљ са свим његовим знаменито-
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стима и светињама. 
Посетили смо ма-
настире: Покров-
ски (ту смо се по-
клонили моштима 
Свете Блажене Ма-
троне Московске), 
Новоспаски, Да-
ниловски, Донски, 
Сретењски, Ново-
девички.

Два дана смо по-
светили манастиру 
Оптина Пустиња. 
Ово је мушки ма-
настир Руске Цр-
кве, основан крајем 
XIV века, недалеко 
од града Козељска. 
По предању, осно-
вао га је разбојник 
Опта, који је касни-
је примио монашки 
чин под именом 
Макарије. Свој ду-
ховни препород ма-
настир је доживео 
у XIX веку, када се 
својим подвизима 
прославило 14 светих стараца – по-
движника Оптина Пустиње. У мана-
стир (као и у оближњи скит Светог 
Јована Претече и Крститеља) дола-
зиле су реке поклоника, међу којима 
и познати руски писци: Достојевски, 
Гогољ, Толстој… Манастир је много 
пострадао у доба комунизма, а Цркви 
је враћен тек 1987. године, када је от-
почела и његова обнова. Године 1993. 
у манастиру је дошло до велике тра-

гедије када су на Васкрс била убије-
на три монаха: Василије, Трофим и 
Терапонт, на чијем мученичком гро-
бу је касније подигнута капела. Има-
ли смо прилику да присуствујемо на 
парастосу мученицима. Манастир 
има више храмова: Ваведења Пресве-
те Богородице (у ком се налазе мо-
шти оптинских стараца Амвросија и 
Нектарија), Казанске иконе Пресве-
те Богородице, Владимирске иконе 
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Пресвете Богородице, Преображења 
Господњег, Марије Египћанке, Јова-
на Крститеља (у манастирском ски-
ту) и др. Манастиру је данас скоро у 
потпуности враћен његов првобитни 
изглед. Наша група је имала привиле-
гију да уђе у келију у којој се подви-
завао Св. Амвросије и да на лицу ме-
ста осети благодат која зрачи из ове 
мале али веома пријатне просторије. 
Цео један дан је посвећен одласку у 
Сергијев посед, 80 км северноисточно 
од Москве и посети манастиру Троји-
це-Сергијеве лавре, где се налазе не-
тљене и чудотворне мошти Светог 
Сергија Радоњешког и друге, као и 
Покровском Хатковом манастиру, где 
се налазе мошти преподобних Кири-
ла и Марије, родитеља Св. Сергија.

Да су црква и религија чврсто и 
нераздвојно повезане са историјом 
једног народа, уверили смо се разгле-
дајући експонате најчувенијих мо-
сковских музеја и галерија: Државни 

историјски музеј са 4.373.757 експо-
ната; Музеј јувелирних радова, нов-
ца и средњевековног оружија у крип-
ти Храма Благовештенског сабора у 
Кремљу; Музеј Патријаршијске пала-
те; Музеј-ризница Оружане палате; 
Централни музеј древне руске кул-
туре и уметности „Преподобни Ан-
дреј Рубљов“ при Спасо-Андрони-
ковом манастиру; Музеј руске иконе; 
Третјаковска галерија.

На овом путовању смо сви искре-
но молитвено уживали а посебан пе-
чат је дао мали Лазар (две године) 
који ни једног дана није био нераспо-
ложен већ весело од једног до другог 
путника давао нам подршку да и нај-
мања искушења савладамо.

Велику захвалност за успешно ре-
ализован програм дугујемо Еписко-
пу Антонију, старешини Подворја 
Српске Цркве у Москви као и теоло-
гу Николи Ковачу који нам је и овог 
пута био водич.
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ВИСОКА ДЕЛЕГАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ У ПОСЕТИ НАШОЈ ОПШТИНИ

Чланови Црквеног Одбора ЦО Линц, на челу са својим свештеником Про-
тојерејем-ставрофором Драганом Мићићем, имало је част да у четвртак 
22. марта дочека, поздрави и угости драге госте: председника Републике 
Српске, господина Милорада Додика и председницу Владе Републике Срп-
ске, госпођу Жељку Цвијановић и њихове сараднике.

У   четвртак 22. марта у ве-
черњим сатима, протојереј 
ставрофор Драган Мићић, 

у пратњи г. Жељка Малешевића и 
г.  Александра Ченића, имао је издво-
јен разговор са председником Доди-
ком и премијерком Цвијановић.

Прво питање председника Доди-
ка приликом овог сусрета, било је: 
„Докле се стигло са изградњом Ка-
пеле у Маутхаузену?“ Моментал-
но се налазимо у фази поставља-

ња мермерне фасаде која кошта 
70.000 €, а за коју још нису обезбе-
ђена средства, рекао је прота Дра-
ган. Уследила је консултација пред-
седника и премијерке а резултирало 
се, да се овај пројекат помогне са 
још 60.000 €. Тиме су отклоњене све 
препреке да капела буде спремна за 
освештање до половине септембра 
ове године.

Уважени гости су са својом прат-
њом посетили Храм „Светог Васи-

28 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 71, Јул – Децембар  2018. 



лија Острошког“ у Линцу, где су их 
дочекали чланови ЦО Линц и пред-
ставници српских удружења са по-
дручја Горње Аустрије.

Потом се прешло у парохијску са-
лу, где им је старешина Храма, Про-
тојереј-ставрофор Драган Мићић 
упутио срдачне речи добродошлице 
и изразио своју захвалност за иска-
зану иницијативу и изузетну подр-
шку у пројекту изградње Спомен-
-капеле српским Новомученицима у 
селу Маутхаузен, где се налази гро-
бље пострадалих 8.000 Срба у Првом 
светском рату.

Он је посебно истакао улогу 
председника Милорада Додика, ко-
ји је својим позитивним ставом, за-
лагањем и конкретном помоћи од 
40.000 €, омогућио почетак изградње 
Спомен-капеле. 

Прота Драган се обратио председ-
нику Додику и рекао: „Уважени го-
сподине председниче! Ви сте се за-
узели за ово Богоугодно дело да се 
српским Новомученицима изгради 
достојно место за молитву. Ја чврсто 
верујем да ће се и они молити за Вас, 
Ваше здравље и за успех свих Ваших 
подухвата, као и за успех избора који 
Вам предстоје. Ретко која држава има 
председника као што сте Ви, пред-
седника који се залаже за најважније 
српске вредности, а то су вера, наци-
ја и писмо. Знамо да Вам је због то-
га тешко и да имате неизмерно много 
тешкоћа. Надамо се да ћемо се у сеп-
тембру опет видети у добром здрављу, 
на освећењу ове Спомен-капеле, ко-
ја се подиже поводом јубилеја 100-го-
дишњице од завршетка Првог свет-
ског рата. Користим ову прилику да 
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се Вама и госпођи Цвијановић, пред 
овим људима захвалим на додатних 
60.000 € које сте ми вечерас обећали 
а за довршетак спомен капеле у Ма-
утхаузену. Живели на много година!“

Председница Владе РС, госпо-
ђа Жељка Цвијановић, поздравила 
је присутне и рекла да јој је посебно 
драго да је вечерас гост у парохији у 
Линцу. Она је истакла улогу проте 
Драгана у свим тешким, пресудним 
и важним ситуацијама за Републику 
Српску, било да се радило о помоћи, 
или о референдуму, када је било ор-
ганизовано гласање. Чињеница је да 
су нам сви наши људи драги и да су 
важни, поткрепљена је тиме да по-
стоји Представништво РС у Аустри-
ји на челу са господином Младеном 
Филиповићем, који по својој функци-
ји одржава веома живе и важне кон-
такте са црквом у Линцу, јер она нај-
боље окупља наше људе. 

Председница је даље истакла да 
сврха ове посете није никакво при-
купљање помоћи, већ има циљ да код 
људи пробуди свест о томе да је ста-
новништво из Дијаспоре, било да је у 
удружењима или клубовима, састав-
ни део Републике Српске и да се сви 
налазе на једном истом задатку, да 
очувају оно што имају. Она је позва-

ла све који су заинтересовани да буду 
део пословног дела РС, да се лично 
обрате и добију информације о мо-
гућностима.

Председник Републике Српске, 
господин Милорад Додик, обратио 
се проти Драгану и присутном на-
роду, рекавши да му је његова посе-
та овој парохији у Линцу пре пет го-
дина, остала веома жива и блиска у 
сећању. Он је истакао да је сарадња 
са СПЦ на највишем нивоу, јер Цр-
ква остаје јединствени систем за очу-
вање идентитета српског народа. У 
РС је до сада изграђено 1.000 нових 
православних богомоља. Председ-
ник Додик је у вези са тим рекао да 
је потребно искористити едукативни 
потенцијал цркве у вези развијања и 
очувања националне свести и писма 
код српског народа и да ће он лично 
упутити захтев патријарху Иринеју 
да се оваква улога Цркве пренесе и 
спроведе и овде у Дијаспори.

Након исцрпне дискусије и проте-
клог времена, драги гости су се опро-
стили од својих домаћина и упутили 
пут РС, са жељом да се ускоро опет 
састану, а најкасније половином сеп-
тембра текуће године, када се плани-
ра освештање спомен капеле у Маут-
хаузену.

У Храму Светог Василија Острошког у Линцу Богослужимо:
Недељом од 10:00 Св. Литургију
Празницима од 9:00 Св. Литургију
Суботом од 18:00 Вечерње
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ПОКЛОНИЧКО ПРАВОСЛАВНО 
ПУТОВАЊЕ У СВЕТУ ЗЕМЉУ

Захваљујући благослову преосвећеног епископа за Aустрију, Швајцарску, 
Италију и Малту, господина Андреја, протојереј-ставрофор Драган Ми-
ћић, парох и старешина храма Светог Василија Острошког Чудотворца у 
Линцу, у периоду од 9 – 16. фебруара ове године, боравио је са групом вер-
ника у Светој Земљи.

Т ако се многим путницима-
-поклоницима по први пут 
остварила жеља да бар јед-

ном у животу дођу на поклоњење, 
иако недестојни и грешни, да својим 
очима виде, уснама целивају, рукама 
опипају, а стопама прате путеве којим 
је ходио Спаситељ наш, Господ Исус 
Христос и његова Пресвета Мајка. 
Многи поклоници осећају то путова-
ње као свој религиозни задатак, као 
потврђивање своје побожности, као 
дужност према својој православној 
вери, као чин личног кајања, испа-
штања грехова, упознавања самога 
себе, као тражење лека и исцељења 
својој души, за духовну обнову и сти-

цање наде на своје спасење и спасе-
ње својих ближњих.

За време нашег боравка у Светој Зе-
мљи, путовали смо клањајући се и мо-
лећи се на свим најважнијим местима 
из Новог Завета: у Светом Граду Је-
русалиму, ходећи Страдалним путем, 
у храму Светога Гроба и Васкрсења 
Христовог, као и на Голготи, где је Го-
спод пострадао и распет био. Били смо 
у храму Успења Пресвете Богородице, 
видели цркву Светог Архиђакона Сте-
фана, прошли Гетсимански врт, пели 
се на Маслинску Гору и ушли у мана-
стир Свете Марије Магдалене.

Били смо у Витанији и посетили 
гробницу и кућу Св. Лазара Четво-
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родневног. Посетили смо манастир 
Светог Георгија Хозевита и Светог 
Саве Освећеног у Јудејској пусти-
њи, манастир у којем је боравио и 
служио и наш Свети Сава Српски. 
Спуштали смо се у Јерихон и пели 
на Гору Кушања и стизали до Мр-
твог мора. Посебан доживљај је био 
посета Манастиру и Храму у Сама-
рији, подигнутог изнад самог Јако-
вљевог бунара, за који су везани до-
гађаји и из Старог и из Новог Завета.

Долином Јордана прешли смо из 
Јудеје у Галилеју у град Назарет и 
поклонили се у цркви Св. Благове-
сти. Били смо у Кани Галилејској и 
пењали се на Гору Тавор и молили 
се у Храму Преображења Христовог. 
Стигли смо и у Капернаум, град у 
којем је Господ Исус највише провео 
времена и одакле су били већина Ње-
гових ученика. 

Били смо на Гори Блаженства, 
пловили Галилејским језером и по-
грузили се у реци Јордану.

Незабораван је био сусрет и при-
јем код Његове Светости Патријар-
ха Јерусалимског Г. Г. Теофила, код 
кога смо били представљени, зајед-
но са руском и бугарском групом, а 
он нас је све благословио, поучио и 
даривао. 

Требало би много писати, да би се 
записало све што се видело и дожи-
вело на овом путовању, али су зато 
пуна срца и душе наше неугасивог 
благодатног пламена и Светог Огња 
са Гроба Господњег и храма Христо-
вог Васкрсења.
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ПРОСЛАВЉЕНА ХРАМОВНА СЛАВА
Молитвено расположење је започето у навечерје празника са служењем 

празничног вечерњег Богослужења и помазањем освећеним уљем из мана-
стира Острога.

На празник светитеља, још у 
јутарњим сатима, верници 
су пристизали своме хра-

му да својим присуством увеличају 
несвакидашњи догађај.

Свету Литургију су служили: дра-
ги нам гост из Ваљева, крстонсни 
прота Љубисав Аџић, надлежни па-
рох Драган Мићић као и свештеници 
Дарко Кнежевић из Салзбурга, Ни-
кола Пантић из Гмундена и Далибор 
Брнзеј из Браунауа.

На Литургији је појао мешовити 
црквени хор „Света Три Јерарха“ из 
Крупња, епархија Шабачка.

Славски колач, који су ове године 
припремили Раденко и Нада Врхо-
вац, пререзао је и славско жито осве-
штао прота Драган.

Прота Драган се топлим речима 
захвалио свим присутним у храму а 
посебно гостима свештеницима и хо-
ристима из Крупња. Није изостала 
ни захвалница славским домаћини-
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ма, породици Врховац, који нису жа-
лили труда да сви гости буду задо-
вољни. Четвртину славског колача је 
примио Славиша Мартиновић који 
ће догодине са својом супругом Дра-
ганом и децом бити славски домаћин.

Славски ручак је припремљен у 
порти храма где се није крило задо-
вољство за богату трпезу.

Бог нам је подарио леп и сунчан 
дан тако да се до пред почетак вечер-
ње молитве могла чути песма а жагор 
деце је то све употпуњавао.

Хвала Богу и Светом Василију 
Острошком за све.

У вези са Одлуком ЦОУО од 28.1.2018. 
о оснивању једног ЦО Пододбора за орга-
низовање кувања чорбанца, 

ЗА ПРИЈЕМ ТРИ ЧЛАНА У ЦРКВЕ-
НООПШТИНСКИ ПОДОДБОР ЗА КУ-
ВАЊЕ ЧОРБАНЦА

Позивамо заинтересоване да нам се ја-
ве.

Чланови за овај ЦО Пододбор треба да 
испуњавају следеће услове:

– Да су чланови Парохије у Линцу.
– Да су заинтересовани за ово такми-

чење.
– Да су спремни да уложе нешто свог 

слободаног времена у циљу успешног од-
вијања такмичења.

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.
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ПЕДЕСЕТНИЦА – ПРАЗНИК СИЛАСКА 
СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ

Свету литургију су служили прота Драган Мићић и гост из Епархије Ша-
бачке, крстоносни прота Томислав Лукић. Лепоти Богослужења је много 
допринео и мешовити хор шабачке Саборне Цркве из Шапца, којим је ди-
риговала г-ђа Снежана Ранковић-Ђерић.

Предивну беседу је прои-
знео прота Томислав, у ко-
јој је између осталог рекао 

да на земљи нема савршеног чове-
ка и да на земљи има и добра и зла и 
да су то итекако знали Апостоли ка-
да су креталу у свет да шире Свето 
Јеванђеље.

У наставку Литургије прочитане 
су три молитве за призивање Светог 
Духа, написане од стране Светог Ва-
силија Великог. Ове молитве се чита-
ју посебно на овај дан и сви у храму 

клече да би измолили благодат и ми-
лост Свете Тројице.

На крају Свете Литургије, прота 
Драган је честитао благочестивом 
народу празник и поделио захвални-
це Хору и сестрама Андрић које су 
предивно певале.

Народу се обратила и г-ђа Мили-
ца Ранковић која је члан управног од-
бора болнице „Лаза К. Лазаревић“ из 
Шапца а по питању хуманитарне по-
моћи коју је шабачка болница при-
мила залагањем чланова ЦО Линц.
Она је проти Драгану и г-дину Ми-
рославу Шолаку уручила захвалнице 
шабачке болнице.

Света Тројица или Духови је један 
од највећих празника у Српској право-
славној цркви, који се обележава педе-
сети дан после Ускрса и десети дан по-
сле Спасовдана. Духови представљају 
и „рођендан“ Хришћанске цркве, а на-
зивају се још и Тројице, Тројичин дан, 
Силазак светог духа на апостоле.

После ручка, прота Драган је по-
вео госте из Шапца до Маутхаузена 
где су испред спомен капеле, која је у 
изградњи, одслужоли помен Србима 
који су на том месту оставили своје 
животе. Прота их је упознао са исто-
ријом логора и током градње спомен 
обележја.
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ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 
О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Уводно слово о књизи, произнео је старешина храма у Линцу, крстоно-
сни прота Драган Мићић. О самом делу, говорио је Епископ Рашко-Призрен-
ски Г.  Теодосије. Поред мноштва верника били су присутни и: прота Не-
над Михајловић из Беча, отац Никола Пантић из Гмундена и отац Дали-
бор Брнзеј из Браунауа.

Монографија „Задужбине 
Косова и Метохије“ са-
држи текстове историча-

ра, теолога, публициста, уметника, 
као и историјска документа, пове-
ље, разна саопштења, извештаје о 
хришћанском наслеђу Косова и Ме-
тохије, а предговор патријарха Ири-
неја даје књизи посебан печат.

Књига је живо сведочанство о ис-
трајном настојању Српске православ-
не цркве да очува изузетну духовну 

и материјалну културу, своје вековне 
споменике и хришћанско наслеђе Ко-
сова и Метохије.

Монографија је у тврдом пове-
зу на 1.260 страница, илустрована 
мноштвом колорних репродукци-
ја значајних историјских личности, 
манастира, цркава, фресака, икона-
-уметничких дела, као и фотографи-
јама предела косовских плодних ора-
ница, житних поља и метохијских 
винограда.
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Ову монографију, коју сваки пра-
вославни дом треба да има, можете 
купити у нашем храму.

Задужбине Косова и Метохије 
служиће као знамење нама право-

славним Србима и свим нашим бу-
дућим нараштајима да ипак, упркос 
свим историјским искушењима, оси-
гурамо трајање светог Косовског за-
вета.

О томе да не треба осуђивати ближњег
„Не осуђујте друге и у том случају ни сами нећете бити осуђени, јер 

је речено: каквим судом судите, таквим судом ће вам се судити. Ако ни-
си исправио своје сопствене недостатке, не покушавај да исправљаш туђе. 
Ако будеш милостив и попустљив према људима, онда ће и Бог бити ми-
лостив према теби. Опраштајте, и опростиће вам се; ако ви будете опра-
штали људима њихова сагрешења, онда ће и Отац небески опростити ва-
ма ваша сагрешења; ако пак не будете опраштали, ни Бог неће опростити 
вама. У свему се понашајте овако: како желите да људи поступају с вама, 
тако поступајте и ви са њима.“
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ОДРЖАН ШЕСТИ ПО РЕДУ 
„ВИДОВДАНСКИ САБОР“

Свету Литургију су служили: надлежни парох прота Драган Мићић и 
гост из Чачка, прота Србољуб Стојковић. У препуном храму, а уз појање 
црквеног хора „Свети Николај жички“, осећала се посебна духовна атмо-
сфера. Беседа коју је произнео отац Србољуб, никога није оставила равно-
душним. Прота је говорио о свакодневним сагрешењима која чинимо и на 
који начин се можемо сачувати од греха. „Ма где да живимо на овоме све-
ту, окружени смо грехом и искушењима али ми треба да сведочимо исти-
ну, а истина је живи Христос који нам поручује „тако да се светли све-
тлост ваша пред људима да виде ваша добра дела и прославе Оца вашега 
који је на небесима“. А истина је и то да је наш народ кроз векове сведочио 
ту истину и зато имамо толико мученика и светитеља у нашем народу. 
За истину и правду, страдао је и Кнез Лазар са својом војском, а и многи у 
логорима и другим мучилиштима широм света, па и на неколико места у 
Горњој Аустрији (Маутхаузен, Ашах…).

У   поздравној речи, про-
та Драган је бираним 
речима пожелео до-

бродошлицу драгим гостима и 
захвалио им што су, не жалећи 
труда, превалили дуг пут да би 
дошли до Линца и узели уче-
шћа на сабору. Овим поводом, 
хору је додељена захвалница и 
духовна Лира, а проти Србољу-
бу напрсни крст из Светог гра-
да Јерусалима.

У име хора, црквеној оп-
штини Линц, гости су покло-
нили икону Св. Николаја жич-
ког.

Вероучирељ Александар Јо-
вановић је својим ученицима 
поделио сведочанства из ве-
ронауке, а која годинама у на-
зад обезбеђује црквена општи-
на Линц.
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Пригодан Видовдански програм 
је приређен у порти храма. Програм 
је отворио г. Срђан Вуковић из кан-
целарије представништва РС у Бе-
чу. Присутни парохијани су имали 
несвакидашњу прилику да слушају 
духовне а и националне композици-
је у извођењу хора из Чачка. Цео про-
грам су употпунили студенти музи-

ке са Брукнер конзерваторијума из 
Линца.

Није пропуштена прилика да се 
гостима из Чачка покаже стратиште 
у Маутхаузену и спомен капела у из-
градњи. Испред капеле је одслужен 
помен српским жртвама из Првог 
светског рата, а о самом логору при-
сутне је упознао прота Драган.
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Прича из живота: 

ПОРОДИЦА ИЗ БЕЛОРУСИЈЕ 
НЕПЛАНИРАНО У ВЕЛСУ

Није чест случај, али може сваком да се деси, а кад се деси, онда значи 
да ти се сам Господ обратио и да све што ти се дешава, дешава се Њего-
вом вољом и као Његов позив на покајање и поправак живота. Само, пита-
ње је да ли ћеш и када схватити шта ти се дешава и зашто.

Једна млада, модерна девој-
ка, студенткиња архитекту-
ре из Белорусије, самоувере-

на и понесена својим способностима, 
креће крајем пролећа 2015 године, не 
први пут, са својим пријатељем, ис-
то тако младим и модерним млади-
ћем, на узбудљиво путовање. Са рук-
саком на леђима, врећом за спавање 
и бициклом, дошли су возом у лепу 
Аустрију. Обишли су Беч и кренули 
кроз Горњу Аустрију, све бициклом, 
из дана у дан, из места у место.

Али једног лепог дана, спуштају-
ћи се са једног брега, младић је во-
зио први, девојка иза њега, она па-
де са бицикла. Он, чувши нешто 
иза себе, заустави се и виде девојку 
где лежи на путу без знака живота. 
Ужаснут, врати се брзо. Ту су сре-
ћом били још неки излетници, ко-
ји су одмах обавестили хитну по-
моћ. Лекари су брзо стигли и видећи 
да се ради о глави (обоје су возили 
без кациге), назван је хелихоптер 
и даље се све одвијало као у фил-
му: прва дежурна болница спрем-
на за такав случај, била је болница 
у Велсу. Операциона сала је већ би-
ла спремна и прва помоћ је учињена. 

Али живот девојке је висио о концу. 
Апарати су обављали све виталне 
функције, а њено тело је лежало без 
вољних покрета.

Полиција је испитала цео слу-
чај, младић и очевици су испитани 
и утврђено је да се ради о несрећном 
случају, да нико није крив. Обавеште-
ни су родитељи, који из те информа-
ције да им је ћерка имала удес и да је 
пала са бицикла, нису могли ни да за-
мисле право стање своје кћери.

Одмах су кренули из Пинска у Бе-
лорусији сопственим аутом на пут од 
900км, са намером да ћерку и њен би-
цикл врате кући у најкраћем року.

Немајући ни најмање знање не-
мачког језика, тешко су се сналази-
ли, али су ипак коначно дошли до 
болнице у Велсу. Ту су их сачекали 
лекари и опрезно уз помоћ преводио-
ца покушали да им објасне о чему се 
ради и у каквом стању се налази њи-
хова ћерка. Шок је био велики и они 
нису могли да се снађу, да среде своје 
утиске и осећања. Причали су са при-
јатељима из Белорусије и објаснили 
им своју ситуацију.

Они су желели да остану поред 
ћерке, да је не оставе и да чекају шта 
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ће бити са њом. Од болнице су доби-
ли собу и могли су и дан и ноћ да се-
де поред кревета свог детета, заједно 
или на смену… Али они нису били 
припремљени за дужи останак у Ау-
стрији, пут је и овако био скуп за њи-
хове прилике, а тек боравак и тро-
шкови…

Неко од њихових познаника и то 
из Париза(!), послао је поруку оцу 
Драгану да се на његовој парохији 
налазе ти и ти људи, да се десила те-
шка несрећа њиховој ћерки, да су у 
тешкој ситуацији, да не знају језик 
и да немају довољно новца за дужи 
останак у Аустрији.

Никад никог не оставивши у нево-
љи, отац Драган је одмах послао своје 
парохијане из Велса да виде о чему се 
ради и како може да се помогне. Била 
је то субота, ови одмах, после краћег 
разговора, позову родитеље у цркву, 
на Свету литургију у недељу, да дођу 
у Линц на богослужење, да се обрате 
и помоле Богу за своје дете. Упознав-
ши их, отац Драган им је дао духовни 
савет: благословио их је да посте не-
дељу дана и да се следеће недеље ис-
поведе и причесте. На крају Литурги-
је позвао је људе да се сакупи прилог 
за њих. Све што се скупило, ставље-
но је у коверат и предато девојчином 
оцу. Отац Драган се на Проскомиди-
ји усрдно молио за болесну девојку.

Парохијани из Велса су све вре-
ме њиховог боравка у Велсу, остали 
у сталном контакту са њима. Неде-
љу дана касније, након њихове ис-
повести и причешћа, чуле су се оп-
тимистичке лекарске прогнозе, али 

је било неопходно обавити још јед-
ну операцију на глави. И тако корак 
по корак, прво Бог, па лекари, моли-
тве… и девојка се опоравља, родите-
љи пресрећни.

Њихов боравак у болници у Велсу 
се протегао на више од два месеца, 
а онда је девојка већ била у тако до-
бром стању да су почели планови за 
повратак у домовину, кући у Пинск. 
Тамо их је чекала даља борба: физи-
отерапије, лекари, учење свега из по-
четка и још много тога…

За медицину и лекаре био је то још 
један успешан подухват, „случај“. За 
нас, православне хришћане, то је још 
једно Божије чудо и Његово проми-
шљање о човеку. Када је исход лечења 
и даља терапија у Белорусији за де-
војку која се полако опорављала, већ 
био известан и до детаља испланиран, 
срећни родитељи су се са својим де-
тетом колима вратили кући у Пинск.

Њихова борба за потпуно излече-
ње трајала је још доста дуго. Они су 
се једним писмом захвалили проти 
Драгану и свим парохијанима у Лин-
цу на пруженој им помоћи у прави 
час, како материјалној, а оно још ви-
ше духовној. Пре извесног времена 
јавили су се још једном да кажу да 
њихова ћерка Кати опет редовно сту-
дира, даје испите, излази, бави се фо-
тографисањем и живи као и већина 
младих у њиховом граду.

Слава Богу за све!
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РОДИТЕЉСКА (ПРИЧА)
Живјели су у једном стану соба до собе. Мајка и син, раздвојени једно од 

другог не зидом, већ нечим кудикамо озбиљнијим, али не до краја разјашње-
ним. Игор се често присјећао тих сретних тренутака, кад је, још као дје-
чак, лишен очинске јаке руке, „тонуо у море“ материнске њежности и бри-
ге. Био је јединац син своје мајке, с којим је био повезан сав њен смисао и 
сви њени циљеви. Њој захваљујући добио је све што има: здравље, образова-
ње, положај у друштву. Али главно, за шта јој је дуговао и што није довољ-
но цијенио, био је сâм живот. Није цијенио, јер му се чинило, да све што је 
условљено физиологијом, дијелом је изнуђено и самим тим лишено досто-
јанства врлине. Наравно, он јој је био захвалан за све што је добио од ње.

Г  ледајући понекад у њено на-
смијано, мада већ изборано 
лице на фотографијама, при-

сјећао се, како се спремала да иде на 
додатни посао, да би му могла плаћа-
ти часове енглеског. Како му је, дола-
зећи из ноћне смјене, још док је био 
у дубоком сну, припремала доручак 
пред одлазак у школу, а послије и на 
факултет. Сјећао се како је, скупивши 
немалу суму новца за себи потребне 
протезе, купила за тај новац… ком-
пјутер за њега – јер без компјутера је 
већ било тешко стећи више образова-
ње. Као било која (тако је он мислио) 
мајка, она је сва себе давала њему и 
опраштала, бескрајно опраштала, све 
његове глупости и несташлуке, сву 
његову дрскост и грубост, сву његову 
немарност и „безбрижност“. Сјећао 
се свега тога , и… благи обриси ту-
ге су краткотрајно прекривали оштре 
црте његовог лица.

…Она је лежала у сусједној соби, 
и то је било њено трајно стање. Од 
тренутка, кад је постала парализова-
на, прошло је већ десет година, и она 

се скоро помирила са таквим својим 
стањем. У почетку је било веома бол-
но, неподношљиво ју је бољела ције-
ла десна страна тијела, мучила је гла-
вобоља. Сада су болови утихнули, и 
иако су љекари рекли, да више неће 
устати, то би се и могло издржати, да 
умјесто те боли није дошла друга. И 
та бол је била кудикамо страшнија 
од бола половине тијела и „раздиру-
ће“ главобоље. Та бол није била пове-
зана са завршецима нерава и наруше-
ним крвотоком, није се смиривала ни 
дању ни ноћу, и таблете у том случа-
ју нису помагале.

Извором те боли је био… њен љу-
бљени син Игор. Када је пала у по-
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стељу, он је, потрешен тим „громом 
усред ведра неба“, био стално крај 
њене постеље. Није морала ни за што 
да га моли, у потпуности јој се посве-
тио. Када није успјевао сам, молио је 
своје блиске пријатеље да помогну, 
тако да је она увијек осјећала његову 
пажњу. И како се само сада све измје-
нило! Да, она је схватала да он има 
свој живот, своје проблеме и бриге. 
Има дјецу, која послије развода жи-
ве са мајком, о којима се он свеједно 
брине. Има перспективан и интере-
сантан посао, другове, којима тако-
ђе треба помагати. Њему се, на крају 
крајева, треба позабавити и власти-
тим животом…

Но за њу је то свеједно било веома 
разочаравајуће. Када му је била по-
требна њена брига, она му је, као ни-
једна друга (тако је она мислила) мај-
ка, давала све своје вријеме и снагу. 
Био је увијек захвалан – поносила се, 
што је одгојила тако благодарног си-
на. Сада, када ју је болест приковала 
за кревет, као да је престала посто-
јати за њега. Када је био код ње по-
сљедњи пут? Да, јуче је био, доносио 
је воду и мало хране – и то је то. Шта 
је то, за некога као што је она?

Понекад је лежала у неиздржи-
вом смраду, остајући без даха од ис-
парења пелена које нису мијењане, и 
трудила се да дозове Игора, али ни-
је било одговора. Шта може њен сла-
би глас против до краја појачаног те-
левизора у његовој соби? Понекад је 
запомагала од неиздрживе главобо-
ље, и не могавши доћи до потребне 
таблете, дозивала је сина упомоћ, али 

он је био са пријатељима у рестора-
ну на некој прослави. А некад (знала 
је то) ноћу је стављао чепове у уши, 
да не би сатима слушао њено дуго 
стењање. Пелена се мијењала веома 
ријетко, и од тога су јој се на тијелу 
отвориле ране. Од сталног лежања, 
по свој прилици, бољеле су је све ко-
сти и зглобови, вратни пршљенови су 
се укрутили и већ није могла да окре-
ће главу. Да, она је постала савим бес-
помоћна, али јој није то причињава-
ло бол. Причињавало јој је бол то што 
она никоме није била потребна, чак 
ни сопственом сину јединцу…

У овој причи, драги читатељу, мо-
жеш видјети слику ситуације уо-
бичајене у свијету обезумљеном од 
незахвалности и суровости. Када ро-
дитељи остављају дјецу пред врати-
ма станова, а дјеца – родитеље у дом 
старих, ова ситуација изгледа као јед-
на од таквих. Но предлажем ти да у 
овој ситуацији видиш параболу. Па-
раболу о томе како наши ближњи, 
одлазећи у вјечност, постају за нас 
одједном „непостојећи“, када се за-
творе очи наше вјере.

Вратимо се Игору и његовој ма-
ми. У сваком човјеку, који држи се-
бе исправним, овај однос сина према 
мајци, изазваће праведни гњев. Како 
може бити тако незахвалан и глув за 
њено страдање? Како може тако ри-
јетко долазити мајци прикованој за 
постељу и оглушити се на њене јау-
ке? Како може допустити да се отво-
ре ране и безбрижно се проводити, 
када она трпи велике болове? Рекло 
би се, напротив да се срце може сло-
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мити, када знаш, како тешко пати во-
љена особа, а ти, налазећи се у њеној 
близини, не можеш јој прићи и помо-
ћи! Како Игор може тако поступати, 
заслужио је праведну осуду!

Но, нећемо га осуђивати. Ради-
је, мало размисливши, признајмо, да 
смо и сами већ одавно постали та-
квим „игором“ за многе наше блиске 
упокојене!

Одлазећи у вјечност, сваки човјек 
постаје у односу на оне који су оста-
ли на земљи, беспомоћан, прикован 
за постељу и тешко страдајући са-
брат. Његов положај би се још мо-
гао упоредити са положајем тек ро-
ђеног дјетета. Дијете долази у овај 
непознати свијет у за себе још непо-
знатом стању. Насилно га одвајају од 
пупчане врпце, упада у страшни сви-
јет, гдје га окружују непознати људи. 
При томе је сасвим беспомоћан и не-
заштићен. И због тога скоро непре-
кидно плаче.

Нешто слично доживљавају наши 
ближњи, када одлазе од нас у вјечност. 
Одвајајући се од тако вољеног тијела, 
душа одлази у свијет, гдје јој је све не-
познато и све неразумљиво. Упадајући 
у тај неразумљиви свијет, она се суо-
чава са непознатим и страшним бићи-
ма, која су, на један свој грозни начин, 
у стању да доведу душу у стање пани-
ке. При томе је душа сасвим незашти-
ћена и беспомоћна, јер је за њу насту-
пило вријеме казне, вријеме везаних 
руку и ногу. Послије суда, страдања 
душе могу се погоршати. Ако је Богу 
отишла душа немарна, страсти и по-
роци, који станују у њој, неће јој дати 

да почива у „наручју Аврама“, ства-
рајући на њој „отворене ране“ и при-
чињавајући јој непрекидне „болове у 
зглобовима“. Наравно, ако одлази ду-
ша света и покајана за своје гријехе, 
тада… Но има ли међу нама много та-
квих? И међу нашим ближњима, одла-
зећих од нас у вјечност?

Дужни смо да се непрестано сје-
ћамо њих – беспомоћних и, вјероват-
но, тешко страдајућих. Требамо има-
ти на уму, да су они сасвим близу, и 
да би их видјели морамо само мало 
отворити око вјере. Требамо схвати-
ти, да смо једино ми, уз Божју помоћ, 
способни „промијенити им пелену“, 
принијети им „чашу воде“ и „окре-
нути на други бок“. И то не требамо 
радити само на Задушнице, када нас 
Црква подсјећа на то.

Апостол Павле говори о томе, да 
„љубав никада не престаје“ (1. Кор. 
13:8). Истинска љубав лако прела-
зи ту препреку, као што је земаљска 
смрт, јер је Бог Љубав и код Њега не-
ма мртвих. Ако од нас одлази бли-
жњи, то не значи, да он више не тре-
ба нашу љубав – напротив, можда је 
баш сада он највише треба. И не тре-
бамо му је ускратити.
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СЛАВСКИ КОЛАЧ
За новопечене домаћице и домаћине прављење првог славског колача у 

својој породици уме да буде прилично стресно. Посебно уколико наше ма-
ме и баке нису живеле црквеним животом, па нам нису пренети поједини, 
тако важни, генерацијски савети.

Преносимо овај детаљно об-
јашњен рецепт са форума 
Светосавље.орг у коме су 

дата, између осталог, два најбоља са-
вета да славски колач „успе“.

Први, када послажемо „лоптице“ 
(јуфке) теста у шерпу у којој ћемо пе-
ћи славски колач, да оставимо тесто 
у тој шерпи да нарасте још пола са-
та, па тек након тога да стављамо ко-
лач да се пече у рерну. На тај начин 
ћемо избећи ону ситуацију да слав-
ски колач „искипи“ и да се „расцве-
та“ преко рубова шерпе и да почне да 
се распада.

Други јако добар савет је да колач 
извадимо из рерне до пред крај пече-
ња, да га извадимо из шерпе и, када 
залепимо украсе и са стране и горе, 
да га вратимо таквог (без шерпе) на 
решетку шпорета да се украси зале-
пе а колач испече са свих страна. Та-
ко постижемо да колач буде румен са 
свих страна а не превише загорео и 
препечен одозго.

Хвала нашој светосавки Даци на 
доброј вољи и времену да овај рецепт 
напише за све нас код којих посто-
ји прекид породичне традиције и ге-
нерацијске размене искустава о томе 
како се прави славски колач.

www.pravoslavniroditelj.org

СЛАВСКИ КОЛАЧ
Уколико нека домаћица има „пе-

карицу“ (машину са мешење и пе-
чење хлеба), тесто за славски колач 
може умесити и у њој, са следећом 
рецептуром:

– 330 мл воде
– 1,5 кашика жутог шећера
– 1 кашичица соли
– 2 кашике уља
– 620 грама белог брашна
– пола коцкице свежег квасца (ста-

вити у удубљење од брашна)
Кад се тесто у пекарици умеси, све 

остало у вези са печењем у рерни и 
слагањем украса остаје исто као у ре-
цепту који следи.

Потребно је:
1 кг брашна, најбоље је 500 гр ме-

ког и 500 гр оштрог, али може и само 
једно или друго.

1 свежи квасац,
2 каш. шећера,
1 каш. соли
и кора 1 већег лимуна.
Квасац помешати са шећером и 

топлом водом и оставити га да надо-
ђе (израз моје баке). У ванглу сипати 
брашно, со и рендану корицу од ли-
муна (али да се пази кад се ренда, да 
се не изренда онај бели слој одмах 
испод коре).
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Кад квасац надође, сипати га у 
брашно и са додатком млаке воде за-
месити средње тврдо тесто (подразу-
мева се и додатак освећене водице).

Оставити тесто да нарасте покри-
вено чистом крпом. Кад нарасте (тре-
ба да се удвостручи тесто) премеси-
ти га (ако се има времена најбоље да 
нарасте још једном, ако не, довољно 
је и само једном).

Укључити рерну на 250 степени и 
у њу ставити шерпу у којој ће се пе-
ћи колач, да се добро угреје. Када је 
угрејана, подмазати је воском (може 
и обичним уљем, нап. ПравРод.орг) и 
оставити да се охлади.

Мали савет: ако имате папир за 
печење, исеците га у облику дна шер-
пе и положите на дно. Тако ћете ка-
сније много лакше извадити славски 
колач из шерпе.

Од теста одвојити 1/3, обликовати 
погачу и спустити у шерпу (земља). 
Од остатка теста обликовати 4 јуф-
ке и сложити преко земље, то је не-
бо. Оставити да нарасте 30 минута.

Кад нарасте, ставити у рерну да се 
пече, а температуру смањити на 120 
степени. У зависности од рерне, пећи 
колач око 60-90 минута.

За то време умесити око 250 гр 
брашна са кашичицом соли и водом 
у тврдо тесто. Растањити га танко и 
правити украсе. Ја користим модле за 
колаче и печате које сам купила код 
белоруских монахиња (онај печат са 
Пресветом Богородицом). Када је ко-
лач печен, извадити га из шерпе па 
лепити на њега украсе. Украси се ле-
пе тако што се направи тесто као за 
палачинке од брашна и воде, па се са 
њим четкицом премаже део колача 
на који лепимо украсе.

Кад је цео колач украшен, врати-
мо га без шерпе на решетку у искљу-
чену рерну да се украси добро осуше 
и прилепе за колач (око 10-15 мин.) 
Обавезни украси на колачу су пле-
теница на споју земље и неба око ко-
лача, која симболизује Христов ве-
нац, плетеница која образује крст по 
средини колача, а иде између јуфки, 
и печати. Сви други украси су добра 
воља и креативност домаћице. Колач 
може да буде и без лимунове коре, то 
је ствар укуса.
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КАКО СЕ ПОМОЛИТИ ПРЕД 
ПОЧЕТАК НЕКОГ ПОСЛА 

Понекад се деси да у вртлогу свакодневних обавеза сметнемо с ума ко-
лико је важно (такорећи, неопходно) да замолимо Господа да нам помогне, 
чак и у најмањем нашем делу које предузимамо у новом дану.

Г  оспод је Сведржитељ – Онај 
који све држи у својим ру-
кама, чија рука досеже до 

самих дубина бездана и Који пра-
ти сваки наш корак и удисај. Он је 
тај који руководи нашим животним 
околностима и Који нам може по-
моћи да не заборавимо шта је нај-
важније а шта је споредно што нас 
омета. Зато је важно да се Њему пре 
започињања сваког дела у данашњем 
дану обратимо.

МОЛИТВА ДЕЛА

Господе, Жеља ми је да Тебе бе-
смртнога уткам у сва своја живот-
на дела, да би била трајна као што си 
Ти трајан. Све што се без Тебе гради 
крхко је и непостојано. Људске творе-
вине саздане без Тебе, избледе и зуб 
времена претвара их у трулеж и прах, 
и покрива заборавом. Вечити су само 
храм који си Ти подигао у срцу чове-
ковом и светионици које си уздигао 
над световима, да осветљавају путе-
ве и крепе и одржавају живот. Ти си 
једини живи древни дуб који распро-
стире благотворну сенку блаженог 
починка свим путницима кроз жи-
вот, који се на Твом извору напијају 
пића Истине, Љубави и Добра, и чије 
захвалне сузе оросе Твој корен. Зато 
настојим да Тебе бесмртног уткам у 
сва своја животна дела, јер знам да је 
трајно само оно што је од Тебе и То-
бом саздано. Амин.
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ПСОВКА ЈЕ УБИЦА*
Поставши уобичајеном и скоро неувредљивом, а такође и добивши ши-

року примену, псовка – је само једна од епизода оне невидљиве, али жесто-
ке духовне борбе, која се одвија у наше време. Псовка се може упоредити 
са механизмом самоуништења нације.

Постоји један цењени дар Бо-
жији, без кога би човек био 
само животиња – то је Реч.

Оваплоћеном Речју Бог је створио 
земаљски свет и предао га човеку. Ре-
чима се означава све што нас окружу-
је: материјални свет и нематеријални. 
Речима молитве ми се обраћамо Бо-
гу, Богородици, свим светима небеске 
Цркве. Помоћу речи комуницирамо 
међу собом, саопштавамо најтанани-
је нијансе мисли, осећања, доживља-
ја. Без речи не би било ни историје, 
литературе, уметности, науке.

Но ђаво не би био ђаво, када не би 
покушавао да изокрене све што је да-
то од Бога.

У незнабожачким култовима посто-
јало је поклоњење Фалусу, кога су сма-
трали – извором живота, наслађивања, 
продужавања врсте, плодности. При-
родно је било да се често помиње ра-
зличитим речима предмет поклоње-
ња. Примање хришћанства захтевало 
је потпуно одрешивање од незнабожач-
ких представа. Но, по ђавољем нагово-
ру и сопственој слабости људи су ушли 
у нову веру, носећи са собом фрагменте 
незнабожачких представа и термина.

Духовна основа псовке је очиглед-
на. Ако је реч од Бога, онда је антиреч 

– псовка – од ђавола. Не називају слу-
чајно свети оци псовку молитвом са-
тане. Псовка се сврстава међу грехове, 
о којима је неопходно исповедати се. 
Што су чистији, духовнији, ближи Бо-
гу – човек и друштво, тим мање има-
ју у своме изражавању ненормативни 
речник и тиме се активније друштво 
свим средствима бори против њега.

Једва да се икад у нашој историји до-
гађало нешто слично, као у последње 
време – сви псују: деца и одрасли, де-
чаци и девојчице, глумци и писци, по-
литичари и научници, војници и нови-
нари, радници и сељаци, људи и жене. 
Истинска епидемија је поразила наш 
народ. На књижарским тезгама су бр-
да књига и речника, које пропагирају и 
озбиљним научним језиком објашња-
вају смисао псовки. А колико је само 
потребно труда, хартије и новца, да би 
се штампале такве недоличности!

Разумљиво је да је при таквом ма-
совном информационом притиску, 
практично избрисане границе између 
„може“ и „не може“ – псовање је по-
стало признаком доброг укуса.

Очигледно да је некоме врло по-
требно да ми заборавимо Богом да-
ни језик и пређемо на ђаволом дату 
псовку.

* Текст проф. Николаја Георгијевића Јемељченка, заслужног лекара РФ – вид. часопис „Руски дом“, 
јуни 2007. године (www.russdom.ru).
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Но, је ли неувредљива ненорма-
тивна лексика?

Православна Црква је увек учила 
и учи да се пажљиво обраћамо речи-
ма: „речима ћеш се оправдати и по 
речима ћеш бити осуђен“. Не под-
стиче се непотребно многословље и 
испразно брбљање. Многи светите-
љи нису годинама проговарали ни 
реч. Преподобни Теодосије Кавказ-
ки је учио: „не будеш ли говорио ви-
ше од 7 речи дневно – спасићеш се“.

У Православљу нема ничег слу-
чајног. Иза сваког тврђења постоји 
Истина дата од Бога. Вољом Божи-
јом ми почињемо да схватамо дубоки 
смисао ових истина. Једна од њих је 
– категорична забрана псовања, дру-
га је – велика сила молитве и трећа – 
сила добрих речи. Подсетимо се да је 
преподобни Серафим свим посетио-
цима при сусрету говорио: „Радости 
моја“. Најнежнијим, најбољим, нају-
милнијим речима мајка разговара са 
тек рођеним дететом.

И још једна истина – то је нарочи-
та сила Богојављенске водице, која 
заштићује од тамних сила, исцељује, 
не квари се годинама.

Шта је међу овим истинима зајед-
ничко?

Пре неколико година, јапански на-
учник Масару Емото је дошао до за-
препашћујућег открића. Показало се 
да замрзнута вода при отопљавању 
образује кристале, чији облик је мо-
гуће посматрати под микроскопом. 
Изглед тих кристала у зависности од 
информација, са којима се „дотакла“ 
вода, у том погледу и речи које су из-

говорене пред њом, знатно се мења 
од безобразних речи (на пример: „бу-
дала“ и „ђаво“) до оних лепих и при-
јатних (на пример: „љубав“ и „по-
штовање“). Другим речима, вода се 
показује као чувар и носилац инфор-
мација, које мењају њена својства. 
Овде је реч о структурно – инфор-
мационим својствима воде – способ-
ност примања, памћења и предавања 
информација.

Сада се подсетимо да се 80 % људ-
ског тела састоји од воде и да се сви 
биохемијски, енергетски, физиоло-
шки, метаболички процеси у орга-
низму, одвијају у воденој средини. 
И наравно, од тога каква су својства 
ове средине, зависи у коначном по-
гледу, хоће ли организам бити здрав 
или болестан.

Псовка је по својој суштини вра-
чање (бајање), којим човек изазива 
и привлачи тамне бестелесне силе, 
које нарушавајући унутрашњу сре-
дину организма изазивају разви-
так болести.

Јекатаринбуршки научник Гена-
дије Чаурин, потрошио је 20 година 
на изучавање непристојних речи. Он 
тврди да псовке врло активно утичу 
на човеков организам, тако да време-
ном уништавају живот у њему. Хи-
потезу Г. Чаурина „О утицају ненор-
мативне лексике на психофизичко 
стање живих организама“ проверили 
су многи. У тишини лабораторија, ис-
траживачи су наизменично током це-
ле године псовали и читали молитве.

Доказивање теорије је успело! Зр-
на пшенице, поливена водом, коју су 
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грдили најогавнијим псовкама, про-
клијала су само 49%. Вода заражена 
нешто слабијим псовањем, показала 
је нешто бољи резултат – 53%. А за-
тим су научници зрна полили водом, 
над којом су читане молитве. И она 
су проклијала за 96%.

На тај начин су истраживања по-
тврдила народну мудрост: не псуј ка-
да сејеш и садиш, јер у противном 
неће бити усева и рода. Вероватно 
је познато и свакој домаћици, да ако 
при печењу колача псује, онда тесто 
не нараста.

Нецензурисана псовка задире ду-
боко у подсвест и доводи до ескала-
ције насиља. И заиста, туче, погро-
ми, па чак ни убиства се никада не 
прате бираним речима, него увек 
најгрубљим и најпростачкијим 
псовкама. Код псовача се развија 

таква зависност од псовке, као код 
окорелог пушача од никотина или 
код алкохоличара од алкохолних на-
питака.

Најчешће изговарана псовка у 
којој се употребљава израз са реч-
ју „мајка“, у првом реду оскверњује 
Богородицу и сопствену мајку, ко-
ја је дала живот човеку. А грех бо-
гохулства се никада не прашта без 
покајања и неизбежно повлачи за 
собом казну. Псовке стварају нај-
моћније информационо поље и тре-
ба ли се онда чудити што се Бог 
окреће од нас.

Интимни односи дати човеку од 
Бога, највиша су пројава љубави и 
поверења. Ако их означавају непри-
личним речима, људи онда осквер-
њују дати од Бога дар.

Превео: Небојша Ћосовић

Молитва за неожењене
Господе, Боже Вечни, ти си растављено довео до јединства и устано-

вио међусобну нераскидиву везу између мушкарца и жене. Од Тебе бива 
да се муж сједињује са женом ради помоћи и продужења људског рода, за-
то дај и мени Господе да се сретнем и здружим са женом која ме разуме и 
којој бих могао све рећи. Сједини ме са таквом која би ме искрено, супру-
жнички, љубила целог живота. Дај Господе да пронађем ону која разликује 
љубав од страсти и похотљивости. Даруј ми Господе невесту која ће увек 
искати моју душу и моје срце, а не само моје тело. Ти сам Господе Спаси-
тељу на свети начин изврши тајанствени и чисти брак међу нама, да буде-
мо сложни душом и телом, да међусобно обогаћујемо свој брачни живот, 
да једно друго не оставимо осиромашене и упропашћене, већ да као су-
пружници будемо побожни, једнодушни и задовољно срећни. Преславни 
Господе још ти се молим, да оној коју тражи душа моја и мени дарујеш да 
у наш живот унесемо радост и Твој мир, да пронађемо непролазну љубав 
којом нас Ти љубиш и да уживамо у здравој и доброј деци. Амин!
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ЗБОГ „ПОМАЖЕ БОГ“ 
20 ДАНА ЗАТВОРА

Милета Павићевић Чича, председник Уједињеног равногорског покре-
та Црне Горе, спрема се да пође у спушки затвор на издржавање казне 
од 20 дана, јер не жели да плати казну од 500 евра коју му је одредила су-
дија Сузана Мугоша због „недоличног понашања“ приликом његовог све-
дочења у Вишем суду у процесу за покушај тероризма који се води про-
тив 14 особа.

„Први сам у историји суда поздра-
вио судију са ‘Помаже Бог!’ и ето 
зарадио по џепу. Немам намеру да 
платим казну, већ ћу је радије одро-
бијати. И тамо у Спужу ја ћу ширити 
своју мисију. Први који се јавио да ми 
помогне са 500 евра био је митропо-
лит црногорско-приморски Амфило-
хије, али сам му се захвалио и рекао 
да не желим да црквене паре пуне бу-
џет Вишег суда у Подгорици. Благо-
словио је мој одлазак у затвор и рекао 
да с обзиром на то да је цео мој жи-
вот једна велика робија, ових дваде-
сетак дана ће ми доћи као одмор. Бо-
лестан сам и лоше се осећам. Чекам 
полицајце да ми закуцају на врата и 
одведу ме у Спуж. Давно сам изабрао 
свој пут страдања и од њега не оду-
стајем“, каже Павићевић.

Управо је ових дана Павићевић 
направио необичан гест када је, ми-
мо свих протокола, успео да дође до 
Француза Арна Гујона, оснивача ху-
манитарне организације „Солидар-
ност за Косово“ који је боравио у 
Подгорици, и поклони му стару срп-
ску војничку капу.

Обрадовао се Француз неочекива-
ном дару и накривио капу на глави. 

Подсетио га је Чича да је исту своје-
времено носио и Шарл де Гол.

„Ово вам је српска капа са Дражи-
не Равне горе“, казао је Павићевић и 
позвао Гујона да посети његов музеј 
који се налази у породичној кући у 
Подгорици.

Извор: Интермагазин
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ГРЕХ ЈЕ СКРНАВИТИ КРСНУ СЛАВУ
Јер „кога љуби Господ онога и кара и бије свакога сина којега прима“. Го-

спод љуби народ србски напаћен и намучен од разних околних непријате-
ља Агарјана, Аустроугара, Латина, који су настојали на разне начине да 
га одвоје од Христа и своје Цркве и да му упрљају, искриве и униште њего-
ву веру православну. Вековна је борба србског народа да сачува своје најве-
ће благо, веру своју у васкрслог Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа. 
Ради очувања своје православне вере и живота у вери, србски народ је мно-
го пута био присиљаван на сеобе, прогоне и геноцид, али је у свим тим не-
вољама сачувао своју православну веру.

Т  ако је и Милан Марковић са 
својом многочланом породи-
цом био принуђен да се по-

четком 20. века (1904.) досели из Ли-
ке у Славонију, у село Томаши код 
Бјеловара, у нови завичај где су се 
пре њега доселили његови рођаци. 
Милан је почео да оснива своје до-
маћинство на камену „претњаку“ ко-
ји је донео из свог старог огњишта 
из Лике. Са собом је донео само неке 
ствари из куће и дотерао стоку. Био је 
вредан човек и уз Божију помоћ ску-
ћио добро домаћинство за скроман 
сељачки живот. Имао је седморо по-
слушне и вредне деце које му је изро-
дила његова добра домаћица Петра.

У новој средини у селу Томаши где 
се доселио, многи обичаји и схватања 
људи била су другојачија него у Лици 
где је до тада живео. Првих неколи-
ко година славио је своју крсну славу 
Светог Николу (19. Децембра) на уо-
бичајен начин, постећи Божићни пост. 
Тих година имао је мало гостију за кр-
сну славу, јер још није проширио по-
знанства и пријатељства. У селу је би-
ло доста иновераца који нису славили 

крсну славу, а они његови рођаци ко-
ји су се раније доселили у Томаше, већ 
су доста променили србске обичаје на-
горе. Наиме, нису више постили за кр-
сну славу, већ су је оскрнавили и омр-
сили. Милану се то није свидело, али 
пошто је ишао на славу код других љу-
ди, то је и он позивао њих да дођу код 
њега на славу. Многи људи су му гово-
рили: Брате Милане, у нашем селу ни-
ко не пости за крсну славу осим тебе. 
Није добро да се издвајаш, јер видиш 
да људи избегавају да ти дођу на славу 
због тога. Милан им је одговарао: Ја 
славим славу као што су је моји преци 
славили у Лици. Они би му одговори-
ли: али ова није Лика, ово је Славонија 
и у Славонији и Војводини нико не по-
сти за крсну славу.

И тако мало по мало, убедише ком-
шије Милана да и он приреди крсну 
славу св. Николаја, са мрсном трпе-
зом. Милан је те године за мрсну сла-
ву припремио печење и остале мрсне 
ђаконије. Та вест се пронела кроз це-
ло село и те 1919. године код Милана 
дођоше гости у великом броју. Гости 
су почели да хвале Милана као доброг 
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домаћина и доброг комшију који се не 
издваја од осталих. А он сав у некој 
треми од ишчекивања шта ће Бог да 
покаже због тога што је нарушио Бо-
жићни пост и омрсио крсну славу, ни-
је се веселио много са гостима.

И стварно, Бог показа свој гнев на 
такво скрнављење крсне славе и пре-
кида Божићног поста. Његова десето-
годишња кћи Милева, улазећи у шта-
лу да погледа мало теле које је волела, 
примети да његов во дешњак баљоња 
лежи непомичан. Брзо је утрчала у со-
бу где су се гости гостили и узвикну-
ла: „Тата, баљоња је умро (црко)“. Ми-
лан истрча из гостинске собе, уђе у 
шталу и – имао је шта да види, баљо-
ња је црко. Милан се врати у собу код 
госију и рече: „Казнио ме Бог што сам 
омрсио крсну славу, мој во дешњак 
баљоња је цркао“. Настао је жагор ме-
ђу гостима, јер неки говораху да је то 
случајно, а други да то нема везе са 
мрсном трпезом, а неки повероваше 
да је то казна Божија. Гости се разиђо-
ше сваки својој кући. А Милан тужан, 
више што је ожалостио Бога и светог 
Николаја него што му је цркао во, рече 
једном рођаку: „Нећу више да слушам 
људе него Бога и Цркву, која заповеда 
да се божићни пост држи како треба“.

Касније, када су се људи сретали са 
Миланом, покушавали су да га утеше 
сваки на свој начин, а Милан би одго-
варао: „Нека ја слава Богу што ме није 
више казнио. Сачувао ми је породицу. 
Помоћи ће ми Бог да купим другога во-
ла“. И тако су пролазили месеци и про-
ђе годину дана, и већ се приближавала 
слава св. Николаја. Људи су распреда-

ли разне приче и убеђивали Милана 
да је то што се десило прошле годи-
не било случајно и да нема везе са на-
рушавањем поста и мрсне трпезе на 
слави св. Николаја. Говорили су кад 
би то био разлог што је во цркао, онда 
би и свим другим људима у селу воло-
ви поцркали, који не држе пост. И тако 
убеде људи Милана те он опет спреми 
мрсну трпезу на својој слави св. Ни-
колаја. Позвани гости су дошли као и 
прошле године. Гостили су се и весе-
лили до пред вече. Миланова жена Пе-
тра је отишла предвече да напоји стоку 
и кад је ушла у шталу, видела је да је 
и њихов други во, шароња, цркао. Пе-
тра је ушла у гостинску собу и рекла 
Милану: „Милане и шароња је цркао“. 
Милан сав тужан рече: „Нека је слава 
Богу и св.Николају што нисам више ка-
жњен“. Био је тужан што је опет ожа-
лостио Бога и св.Николаја. Овог пута 
сви гости рекоше: „Заиста је ово Божија 
казна“. А Милан рече гостима: „Хвала 
вам пријатељи и гости што сте дошли 
да ми честитате славу, а сада прими-
те на знање да убудуће на мојој крсној 
слави неће бити мрсна трпеза него по-
сна, јер је божићни пост у току“.

Тако је Господ и ове године потвр-
дио Милану да она опомена од про-
шле године није била случајна него 
исправна, и да све треба чинити по 
нашој вери православној, како би то 
било Богу угодно.

Нека је слава и хвала Господу на-
шем Исусу Христу што нас благо 
опомиње да би душе своје спасли и 
наследили Царство небеско.

Отац Кирило
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ЉУБАВ ЈАЧА ОД СМРТИ
Велика је љубав мајке Хришћанке, а где је љубав, ту је и вера у Бога и на-

да на Њега. То се обистинило и потврдило седамдесетих година код ове Ви-
досаве, када се разболео њен деветомесечни синчић Сретен. Чим је приме-
тила да непрестано плаче и да мање сиса, однела га је код лекара у Гњила-
не. Лекар је приступио прегледу детета које је непрестано врискало, грче-
ћи се. Лекар је упитао мајку Видосаву када се разболело њено дете и шта 
је она приметила том приликом. Она је са сузама одговорила да је пре три 
дана приметила да се дете често буди са плачем, да мање сиса и да се гр-
чи. Лекар је прегледао дете слушалицама. Прегледао му је нос и уши и по-
чео да врти главом, уздижући руке као да нема ништа што би указивало на 
болест. Али је ипак дао детету једну ињекцију и капи за нос и уши.

Видосава се вратила са дете-
том у своје село, надајући 
се оздрављењу свога детета. 

Међутим, дете је и даље плакало, гр-
чећи се. Већ су почеле да му се поја-
вљују и плаве флеке по кожи. Сва уз-
буђена и уплашена, Видосава је по-
ново сутрадан однела код лекара сво-
је дете. Он, видећи дете, веома се уз-
буди. Поново га прегледа и даде му 
још једну ињекцију, рекавши Видо-
сави да настави са давањем капи за 
нос и уши.

Кад је Видосава дошла кући, виде-
ла је да се здравље детета још више 
погоршало. Дете је још више помо-
дрело и од изнемоглости није могло 
више да плаче као пре, а није могло 
ни да сиса. Брижна мајка није смела 
више да чека. Усрдно је почела да се 
моли Богу да он спасе њеног Срете-
на. Пуна наде и вере у Бога, она реши 
да однесе своје дете у манастир Дра-
ганац, да тамо потражи лек. Завила је 
своје дете у ћебе, узела га у наручје и 
пошла према манастиру. Са собом је 

повела своју рођаку, на пут до мана-
стира дуг седам километара. Био је 
хладан, магловит новембарски дан, 
са суснежицом. Полазећи на пут по-
молила се Богу да њено дете не умре 
док не дође у манастир. Журила је и 
носила своје дете молећи се усрно 
Богу да Он, као најбољи Лекар, изле-
чи њено дете. Пешачећи само је по-
времено давала своје дете рођаки да 
га понесе, ради предаха. Затим га је 
убрзо опет узимала да га носи, како 
би у наручју осетила дах детета и ку-
цање његовог срца.

Верна мајка путује и бори се за 
живот свога детета. Добила је снагу 
да може да пожури, газећи блато и 
као на крилима, уздигнуте главе, гле-
дала је у правцу манастира, молећи 
Бога и светог Архангела Гаврила да 
услише њене молитве и да јој изађу 
у сусрет. Брзо је стигла у манастир и 
одмах, на извору воде, одвила је сво-
је дете и спустила га у воду, рекавши: 
„Господе, ти сачувај и спаси мог Сре-
тена, а ја ти се заветујем да ћу Ти до 
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краја живота бити верна слушкиња!“ 
Затим је хитро опет повила своје де-
те, замотала га у ћебе и одмах пожу-
рила назад, својој кући. Захвалила је 
Богу што јој сачува живот детета до 
манастира као што га је молила кад 
је пошла на пут. Сад је додала другу 
молитву: „Господе ти можеш, ако хо-
ћеш да сачуваш у животу моје дете 
док се не вратим код куће, да ми дете 
не умре на рукама на путу. Верујем 
да то можеш учинити“. И као на кри-
лима, журећи, вратила се својој кући. 
У топлој соби развила је своје дете 
и почела да га масира, јер је оно сво 
помодрело и као да није показивало 
знаке живота. Није плакало, а диса-
ње се једва примећивало. Топлим да-
хом из својих уста дувала је у своје 
дете, а својим рукама које је ставља-
ла у млаку воду трљала је груди, ру-
ке и ноге свог детета.

Захвалила је Богу што јој је Бог и 
ову другу молитву услишио – да ње-
но дете не умре на путу. После јед-
ног сата масирања и приљубљивања 
својих усана и уха на груди детета, 
појавили су се видљиви знаци жи-
вота. Кожа детета је постајала бела, 
а модрина се све више губила. Дете 
је отворило очи. Видосава је сада за-
плакала, али од радости што је Бог 
услишио њену молитву. Пошто ду-
го времена није подојила своје дете, 
принела му је сису у уста да га подо-
ји млеком љубави. Дете је посисало 
два, три гутљаја и заспало.

Видосава је сада гледала своје де-
те како дише и ништа не размишља, 
него се само моли Богу да Он про-

буди њено дете, да би га опет подо-
јила говорећи у себи: „Гладан је мој 
Сретен, јер га од јуче нисам подоји-
ла“. Она се већ уверила да је Богу све 
могуће, и да Он може свако добро 
да учини. И стварно, после два сата 
сна, Сретен се пробудио. Видосава 
га је поново подојила, сада мало ви-
ше. Сишући љубав мајчину, Сретен 
се поново успавао. Спавао је неколи-
ко сати, а када се пробудио, отворио 
је своје очице и благо гледао у сво-
ју мајку.

Мајка, која је на путу у себи го-
ворила: „Не треба ми живот ако ми 
дете умре“, сада је и она оживела и 
радосно отворила своје очи, да ви-
ди како се њено дете – њена љубав, 
враћа у живот. Непрестано је захва-
љивала Богу што је услишио њене 
молитве, рекавши: „Боже, ти све мо-
жеш! Ти можеш болесне да излечиш 
и мртве да васкрснеш. Ти можеш и 
тужне да утешиш“.

После тога срећна мајка, пуна љу-
бави и вере у Бога и наде на Њега, по-
чиње да пева песму успаванку своме 
сину Сретену, славећи Бога. Нада се 
и верује да ће дочекати да он порасте 
и да га ожени. Она је сигурна да, по-
што је Бог показао своју милост, љу-
бав и силу и окрепио њеног сина, да 
ће Он сачувати и спасити њеног си-
на до краја живота, пошто му је она 
дала завет да ће му бити верна слу-
шкиња до краја живота.

Слава и хвала милостивом Богу 
Који излива Своју милост и љубав на 
свакоме човеку.

Отац Кирило
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СПОМЕН-КАПЕЛА 
У МАУТХАУЗЕНУ

Ако неко не зна да поштује прошлост, не цени ни садашњост, па не мо-
же очекивати ни добру будућност. Благо оним људима који су схватили да 
треба поћи од прошлости, да би се дошло до боље будућности.

Захваљујући милости и вољи 
Божијој, у близини злогла-
сног логора Маутхаузен, у се-

лу Маутхаузен, на старом војничком 
гробљу из Првог светског рата, никла 
је Спомен-капела посвећена српским 
Новомученицима. Она је знак добре 
воље представника аустријске власти 
према овдашњој генерацији Срба у 
Аустрији, можда и покушај извиње-
ња пострадалима. Како Бог све уре-
ди, па бивши злотвори постају добро-
твори, и њихову земљу краси огрли-
ца од српских светаца, мученика, као 
потврда јеванђелских речи „…Господ 

жели да се сви спасу и једно буду…“. 
Тешко је то разумети, али довољно је 
само чињенице прихватити.

За све крштене Србе, који су Тело 
Христово, ова Капела има небеску 
димензију – директну везу са Богом 
и са Светим Новомученицима. Као и 
сваки освештани православни храм, 
и ова Капела ће бити место редовних 
богослужења наших свештеника, би-
ло да они живе овде или долазе као 
гости. А тамо где је Божија служба, 
ту је и народ, ту су светитељи муче-
ници, ту су и анђели Божији. Ова Ка-
пела, која се налази у завршној етапи 
изградње, већ сада јесте место узви-
шене, духовне комуникације живих 
посетилаца са живим Богом и са жи-
вим Светим Мученицима Његовим.

Одговорност, али још више потре-
ба проте Драгана Мићића, да тамо во-
ди све посетиоце који дођу у Аустрију 
у Линц, показује да је он у живом, ко-
муникативном (молитвеном) односу 
најпре са Богом, а затим према Све-
тим Мученицима и према свим љу-
дима, а највише према својим паро-
хијанима. Тако он, следујући Љубав 
Христову, показује како треба умно-
жавати таланте добијене од Госпо-
да, творећи добра дела љубави пре-
ма свим људима, а нарочито у овом 
случају, мислећи на своје претке. Да 
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су његове речи и молитве уродили 
плодом, показује и чињеница да су 
се парохијани одазвали и послушали 
позив свог пастира, па је до сада за 
изградњу Спомен – капеле сакупље-
но 25.000 € за ово богоугодно дело.

Наш прота Драган Мићић већ го-
динама редовно одржава парасто-
се и у логору Маутзаузену и на ста-
ром гробљу из Првог светског рата, 
уз присуство питомаца војних акаде-
мија, званичних и незваничних пред-
ставника. Он је још као сасвим млад 
свештеник имао идеју и жељу да се 
на овом гробљу подигне спомен обе-
лежје за 8.000 недужно пострадалих 
Срба за време Првог светског рата. 
Та жеља, боље рећи правда је изград-
њом ове Спомен-капеле испуњена и 
њен значај је несагледив, како за са-
дашње, тако и за будуће генерације.

Тропар Светим Српским 
Новомученицима, глас 8:

Због верности Богу и Божијој правди
Пострадасте телом, земља се растужи;

Ал’ спасосте душе, Небо се весели;
А преци се ваши распеваше Небом,

На капији Раја сретоше вас с песмом:
„Имена су ваша у књизи вечности,
Улазите у Рај децо бесмртности!“

Ми на земљи, род ваш, кличемо вам у глас:
Мученици нови, молите се за нас!
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30 ГОДИНА СЛУЖЕЊА 
БОГУ И СВОМЕ РОДУ

У манастиру Пресвете Богородице у Химелстиру, 24. марта 1988. го-
дине, у свештенички чин је рукоположен наш парох, прота Драган Мићић. 
Епископ Лаврентије га је по рукоположењу наименовао за пароха у Линцу.

Са непуне 23 године, мало жи-
вотног искуства и оскудним 
знањем немачког језика о. 

Драган прима парохију у Линцу. Скро-
ман простор у Шубертштрасе, био је 
богослужбено место 
за србски народ. Иа-
ко је простор био ма-
ли (око 50м2), на бо-
гослужењима је би-
ло и превише сло-
бодног места. Најве-
ћи проблем са којим 
се млади свештеник 
сусрео је био, иза-
брати себи одгова-
рајуће сараднике ко-
ји ће га подржати у 
пројектима које је 
планирао.

Исте године у ме-
сецу јуну, за потре-
бе верника из Шта-
јера и Енса, отвара 
богослужбено ме-
сто у Енсу. Две године касније, пре-
длаже Епископу Константину да то 
подручје издвоји из парохије Линц и 
постави новог свештеника.

О. Драган се не задовољава са про-
стором у Линцу те уз помоћ РКТ Би-
скупа Максимилијана, од Диоцезе у 
Линцу добија храм на хафену на ко-

ришћење уз минималну кирију и пла-
ћање редовних обавеза. У септембру 
1990. године он почиње да богослу-
жи у новом храму који, је по локаци-
ји и простору као предодређен за нас. 

У том храму у но-
вембру 1991. године 
богослужи Србски 
Патријарх Г. Павле 
са члановима СА 
Синода.

О. Драган се 1993. 
године ангажује на 
увођењу православ-
не веронауке за нашу 
децу у редовним ау-
стријским школама. 
На почетку је одзив 
био веома мали, око 
100 ученика, а сада 
их је много више.

За бољу кому-
никацију са верни-
цима, било је неоп-
ходно обезбедити и 

простор где би се народ окупљао по-
сле богослужења. Наш свештеник уз 
много напора успева добити дозволу 
за градњу парохијске сале на туђем 
земљишту. Градња је трајала веома 
споро, јер су у ометање радова били 
укључени неки Срби чија имена овом 
приликом нећемо спомињати.
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Године 1995. о. Драган предлаже 
Епископу Константину да се из са-
става парохије Линц издвоји Гмун-
ден са околином. Епископ усваја 
предлог и на тај простор поставља 
свештеника који поред богослуже-
ња обавља и вероучитељску службу.

Радови на уређењу храма у Линцу 
сво време не стоје, већ напредују. До-
рађен иконостас са новим иконама на-
лази своје право место. Подно грејање 
и мермерне плоче у храму тако делују 
на народ да се не примећује разлика у 
посети на богослужењу лети и зими.

Фреске изазивају посебно одуше-
вљење код посетилаца, како наших 
тако и Аустријанаца.

У јуну 2005. године, прота Драган 
је потписао уговор са РКТ Диоцезом 
о куповини храма за 500.000 €. И овај 
посао је са успехом приведен крају и 
у фази смо уписа земљишта и храма 
у катастарске књиге 1/1.

Куповином храма и земљишта, 
стекли су се услови за нову градњу/
доградњу. Прота је то искористио па 

смо добили нову капелу за паљење 
свећа, библиотеку и оставу. Тиме је 
ово место постало верски и култур-
ни центар Срба на овим просторима.

Парохијски лист „Православац“ 
углавном сâм уређује и обезбеђује 
новац за штампање.

Прота је до сада 17 пута водио 
групе наших верника на поклоничка 
путовања у Свету Земљу. Служио је 
у цркви Гроба Господњег на Голготи, 
на Гробу Богородице, на Маслинској 
Гори, у Гетсиманском Врту, на Таво-
ру и још многим Светим местима.

Два пута је водио ходочаснике 
светињама Москве и околине.

Редовно Богослужи, за Божић и 
Васкрс у затворима у Линцу и Астену.

Један је од Задужбинара манасти-
ра Радовашнице, а Шабачки свеште-
ници тврде да се мало који богослов-
-стипендиста, тако захвалио добрим 
делима и прилозима свом завича-
ју као наш прота Драган. Уписао је 8 
ученика у богословију, од којих је је-
дан сада свештеник (о. Гојко Остојић).

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ 61



Један је од иницијатора градње 
спомен капеле у Маутхаузену, на 
гробљу из првог светског рата. Бла-
гословом Епископа Андреја, прота 
Драган је члан грађевинског одбора 
за градњу спомен капеле која ће уско-
ро бити завршена.

Већ три деценије наш прота нам 
ревносно богослужи и проповеда. 
Са великим талентом врши своју па-
стирску дужност, исповеда и при-
чешћује своје вернике како у хра-
му тако и у болницама и затворима. 
Стигне да помогне и охрабри верни-
ке где год је то потребно.

Током ових година, он је постао 
свештеник од кога се траже савети, 
коме се поверавају лични и породич-
ни проблеми. Саветодавац и духов-
ник кога поштују и цене не само Срби 
већ и Руси, Бугари, Грузијци а и Ау-
стријанци. 

Прота Драган је одликован:
– 4. маја 1992. год. – Правом ношења црвеног појаса.
– 2. марта 1997. год – Достојанством протонамесника.
– 5. јуна 2004.год – Чином протојереја.
– У мају 2004. – Патријарх Српски Иринеј га је одликовао правом 

ношења НАПРСНОГ КРСТА.
– 5. јуна 2005. године – Архијерејском граматом.
– У јулу 2013. – Епископ шабачки Г.Лаврентије га је одликовао ОР-

ДЕНОМ Светог Владике Николаја Српског.
– У августу 2014. – Епископ шабачки Г. Лаврентије га је одликовао 

ГРАМАТОМ признања и захвалности.
– У јануару 2015. – Епископ Сремски Г. Василије га је одликовао 

ГРАМАТОМ признања и захвалности.
– У мају 2015. – Епископ Ваљевски Г. Милутин га је одликовао ГРА-

МАТОМ признања и захвалности.

Желећи му од Бога добро здравље, 
ми његови парохијани му честитамо 
овај лепи јубилеј. Благодаримо му за 
све утешне речи подршке и охрабре-
ња и желимо да и даље овако успешно 
води ову нашу духовну заједницу.

На крају, не као и последње, че-
ститамо и нашој вредној протини-
ци Гроздани 30 година истрајног и 
племенитог рада у нашој средини. У 
сваком погледу достојна и достојан-
ствена сарадница нашег проте. Она 
украшава нашу заједницу својим 
умесним поступцима, својим осећа-
њем за међуљудске односе, дивним 
појањем и организованошћу.

Свршеним богословима, сино-
вима наших слављеника Немањи и 
Ђорђу желимо да што пре пођу оче-
вим стопама.

Нека их Господ штити и благослови,
На многаја љета!
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ЧУДОТВОРНА ПАЛМА 
СВЕТОГ САВЕ ОСВЕЋЕНОГ

Бог допушта да у наш живот уђу (Он има Своје разлоге за то) тегобе, 
но ако их ми примамо као крст и носимо добровољно, на тај начин просла-
вљамо Бога и добијамо од њега обилну благодат.

Понекад Господ испитује 
нашу веру тако што, на-
шавши се у нужди, ми 

се Њему обраћамо. А потребно је 
поуздати се само у Њега, а не у му-
драце овога света, као што је пи-
сано: „Људима је ово немогуће, а 
Богу је све могуће.“ (Мт. 19,26). 
Потребна је само вера; вером је 
могуће горе померати.

Да би се јавио јасније, Бог по-
некад даје својим верним слугама 
дар чудотворства. Свети Сава је 
изразити пример сличног јавља-
ња. Још у младости, ослушкујући 
Божији призив, он је оставио ро-
дитеље, сроднике и пријатеље, бо-
гатства и земну славу, да би ишао 
за Господом. Налазећи се у Јудеј-
ској пустињи, тражио је спасење 
и смирење, усамљеност и послу-
шање учитељима духовног жи-
вота. Он се ревносно посветио 
монашком животу и уз помоћ Мај-
ке Божије и под њеним покровитељ-
ством постао је најважнијим оцем 
пустиње.

Св. Сава је основао седам мана-
стира. Монашки живот се не прекида 
у његовој Великој Лаври скоро кроз 
1500 година химнословља и благо-
дарења Животворној Тројици. Типи-
коном (уставом правила монашког и 

литургијског живота), који је уста-
новио Св. Сава, користе се све Пра-
вославне Цркве, а такође и на Атосу.

За нас, братство Св. Саве, најве-
ћа је част то што се у манастиру, где 
нас је Господ удостојио послушања, 
почивају нетљене мошти преп. Саве.

Свети Сава остаје живи извор 
благослова. У знак захвалности све-
томе за многобројне случајеве исце-
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љења болесника од рака, у послед-
њим стадијумима болести, једна 
болница у Атини је преименована у 
част Св. Саве. У његовом манастиру 
има и других светиња, кроз које Го-
спод обилно излива своју благодат. 
У самом манастиру се налазе: мо-
шти преподобномученика и других 
светих становника Лавре, гроб и пе-
ћина Св. Јована Дамаскина, и свети 
извор. У манастиру је живело, моли-
ло се и духовно одрасло више од два-
десет поштованих светитеља Право-
славне Цркве.

Унутар зидина манастира расте 
урмина палма, коју је посадио сâм 
свети, чије лишће и плодови имају 
чудотворно дејство на неплодне су-
пружнике. Палма је увела 1954. го-
дине, али су на том месту изникле 
две нове, које такође имају, исто, чу-
дотворно својство.

Правила Коришћења лишћа пал-
ме Св. Саве:

Уколико је то могуће лист је по-
требно однети православном свеште-
нику и затражити од њега да положи 
лист на четрдесет дана испод престо-
ла олтара цркве, где се често саврша-
вају богослужења. Супружнички пар 
је дужан да се придржава следећих 

правила у току четрдесет дана осве-
штавања лишћа:

У току четрдесет дана пар је ду-
жан да строго пости и уздржава се 
од рибе, меса, млечних производа и 
јаја. Уторком, четвртком, суботом и 
недељом разрешава се на биљне ма-
сти и мало вина. Неопходно је, да се 
у то време пар строго уздржава од су-
пружничке блискости. Потребно је да 
би се супружници исповедали и при-
чешћивали онолико често колико им 
то благослови њихов духовник. Сва-
ког дана треба читати тропар Св. Са-
ви Глас 8.

Правила коришћења лишћа не 
треба мењати, иако је разумљиво да 
може бити препрека да се иста испо-
штују.

По истеку четрдесет дана од ли-
шћа треба направити јак чај, који су-
пружници треба да попију наискап, 
не остављајући ни капи. Листове 
треба затим осушити, спалити и пе-
пео закопати у земљу.

Након два до три дана, нека супру-
жници, с вером, љубављу, молитвом 
и захвалношћу ступе у супружнич-
ке односе и очекују Божије решење.

Бог љубави, радости и вечног жи-
вота да буде са вама сада и до века.

Тропар

Потоцима твојих суза бесплодну пустињу си обрађивао, и уздасима 
из дубине душе, умножио си великим трудом своје таланте.

Био си свећњак свету, сијајући својим чудесима, Саво оче наш: Мо-
ли Христа Бога, да спасе душе наше.
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РАЗМИШЉАЊА О „ПРАВОСЛАВЦУ“
„Православац“ је до сада био омиљени информативни и поучни часо-

пис свих парохијана у Линцу и шире. Али модерно време, донело је и многе 
промене у нашим животима. Изненађење је било када се пре скоро десет 
година „Православац“ појавио у дигиталној форми и када смо добили мо-
гућност да га читамо преко интернета. Увек поново могу да се прочитају 
стари бројеви који су постављени на наш „сајт“ www.spc-linc.at. Проме-
на је настала да можемо да га гледамо и читамо, али га немамо у рукама.

Као информативни часопис 
наше парохије, која је у то 
време обухватала много ве-

ћи простор него сада, „Православац“ 
излази од 1999. године. Он је поузда-
но информисао о свим збивањима у 
нашој цркви, богослужењима и про-
славама. Делио се бесплатно на ча-
совима веронауке, свим православ-
ним ученицима, а преко њих и њихо-
вим родитељима. На часовима су се 
читали поучни текстови везани за на-
шу веру и обичаје.

Од 2015. године, излажење часо-
писа је сведено на два броја годи-
шње, уместо четири како је излазио 

раније. Извод из писма од 22. маја 
2015. године, упућеног Епископу Ан-
дреју тим поводом, није ништа изгу-
било од своје актуелности:

„…Мисија овог часописа је од 
огромног значаја за наш народ, који 
далеко од своје матице, праћен раз-
ним невољама, тражи утеху, заштиту 
и помоћ у мајчинском крилу Цркве. 

Као што је улога Српске право-
славне Цркве на овим просторима 
од незамењивог и немерљивог зна-
чаја за српски народ, тако и овај 
часопис, пратећи сва збивања на-
ционалног и верског карактера у па-
рохији, епархији и свету, омогућава 
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верницима да се учврсте у вери, на-
ди и љубави.

Мисионарска улога „Православ-
ца“ се огледа првенствено у добром 
и стручном избору поучних текстова 
верско-пастирске садржине од стране 
главног и одговорног уредника, про-
тојереја-ставрофора Драгана Мићића. 
Црква, и њено издаваштво, први су и 
најважнији чиниоци у борби против 
асимилације нашег народа у расејању. 
Такође писмо, односно ћирилица, као 
фактор идентификације српског наро-
да, спада у домен Цркве, односно цр-
квеног језика и богослужења…“ 

Парохијски сајт наше цркве је то-
лико узнапредовао и савршено је 
уређен у слици и речи, да свако ко 
жели може свакодневно да се инфор-
мише о свим важним догађањима на 
парохији и да ужива у лепим слика-
ма, где неретко свако може да прона-
ђе себе и своје пријатеље.

Са једне стране, текстови објавље-
ни на сајту, нису више интересантни 
да се читају и у „Православцу“, који 
због ређег излажења не може, ни са 
повећаним бројем страна, да прими 
све текстове као до сада. 

Са друге стране, ако би се они об-
јављивали, да би остали сачувани и у 
форми часописа, онда би требали да 
буду такође у скраћеном облику као 
на сајту, због места.

Што се доступности тиче, данас сви 
имају телефоне са интернетом, тако да 
више није ни потребно имати компју-
тер код куће да би се читао „Право-
славац“ на интернету. Информације су 
брзо доступне на сваком месту.

У сваком случају, досадашњи 
бројеви су уредно сложени, укори-
чени, тако да ће будући читаоци 
имати могућности да врло слико-
вито погледају летопис црквене оп-
штине у Линцу.
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ХЕЈ, СРБИ, СРБИ
Гле ми Срби, остависмо пост, остависмо молитву, заборависмо Бога, 

и Српска се земља претворила у пустињу, у пустињу греха и смрти. Шта 
је? Где је правда? Где су Срби? Где је светосавска душа српска? Погазише 
Свето Еванђеље, цркве опустеше. Сети се Србин Бога два-три пута у го-
дини. А душа ти дата бесмртна да живиш ради Неба и Вечности, да по-
бедиш све што је смртно, сваки грех, човече, несрећни Србине!

Српска земља од безбожни-
штва нашег, од маловерја на-
шег, претворила се у пустињу. 

Пустош и пустиња: од Суботице пра-
во до Ђевђелија и од Јадрана до Ти-
мока, Срби подивљали. Срби забора-
вили на све што је светосавско, на све 
што је еванђелско. Појурили Срби у 
биоскопе, појурили Срби за културом 
европском, појурили Срби за гарде-
робом, за обућом европском, за хаљи-
нама европским. Бацили своје обича-
је, бацили своју свету народну ношњу. 
Облаче се као циркузани. Хеј, Срби! 
Пустиња. Пустош. То је Српска земља, 
а скоро и свака српска душа.

Ко од вас живи, или од нас, по 
Еванђељу Христовом?! Ко је крштен 
међу вама? Ко? Свештеници изда-
ли Бога. Многи. Професори издали 
Бога. Генерали издали Бога. Псовке. 
Авај, Господе! Нема на земљи парче 
земљишта на коме се толико хули Бог 
и руга Божанство. Јуче, колико јуче 
говори пријатељ који је допутовао: 
једва сам издржао у аутобусу, вели, 
једва од псовки силних. Псују људи, 
авај, псују и жене! Жене псују! Хај! 
Хај! Хај! Гадости! И жене, жене псу-
ју. Каква срамота! Срби, шта вам је у 
души осим блуда? Шта осим псовки? 
Је ли у томе ваш живот? Јесте ли за-

то послани на овај свет? Јесте ли зато 
потомци Светог Саве? Да све опога-
ните, прво душу своју, језик свој, не-
сретни језик. И онда, онда, шта вам 
остаје у овоме свету? Пустиња смрти 
и греха. У овоме свету нова пустиња.

Тамо, тамо ћеш видети шта је псов-
ка, тамо ћеш видети да ће ти душа ис-
паштати за псовку језика. Зато, зато 
што језик, који ти је дат да хвалиш 
Бога и браћу са њим тешиш, ти си 
претворио у оруђе демонске псовке, 
служиш ђавола својим језиком. И ми-
слиш на неко добро, мислиш да ће Го-
спод благословити тебе, твоје прља-
ве гадости, грехе, твој гној? Не! Не 
благосиља Господ то! Него ето, ви сте 
културни, ви слушате радио, из куће 
сте избацили иконе, а унели радио; се-
љачке куће уносе телевизоре, а изба-
цују иконе из својих кућа. Хеј, Срби, 
Срби! Ви ћете заједно с тим вашим те-
левизорима, заједно са вашим радио-
-апаратима отићи да вас ђаво у паклу 
весели у својим богохулствима. Па 
ћете онда видети да је све касно. Ваш 
је живот био лажни живот у култури 
такозваној, живот у лажној цивилиза-
цији, живот у лажној моди, у лажним 
задовољствима, живот у лажним ра-
достима. Све ће бити касно, све!

Ава Јустин
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СВЕТА ГРУЗИЈАСВЕТА ГРУЗИЈА



ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:
Н.Н. 100
Ристић Драги и Жарица 40
Савичић Милорад 40
Породица Ђурендић 30
Радић Миле 30
Породица Ђурановић 25
Породица Новић 25
Аџаим Слободан 20
Видаковић Милка 20
Видовић Петар и Бранка 20
Вучановић Давид 20
Ђукић Нада 20
Михаел 20
Породица Величковић 20
Породица Ђурендић 20
Породица Лудошки 20
Породица Милошевић 20
Породица Пештић 20
Породица Рудић 15
Честић Дијана 15
Бањац Зорка 10
Величковић Тихомир 10
Врховац Раденко и Нада 10
Вуковић Момчило 10
Г. Вал Паулус 10

Гаврић Милка 10
Глушац Мина 10
Глушац Светлана 10
Ђурић Недо 10
Зарач Илија 10
Игњатовић Ненад 10
Јаковљевић Радмила 10
Јовандић Радмила 10
Милекић Душан 10
Митровић Зоран 10
Н.Н. 10
Породица Врховац 10
Породица Ђорђевић 10
Породица Миладиновић 10
Породица Милекић 10
Породица Петровић 10
Породица Поповић 10
Породица Сукара 10
Радић Никола 10
Радић Никола 10
Радичић Љубинко 10
Симић Драгана 10
Симић Марија 10
Симић Марија и Драгана 10
Степановић Ђорђе 10

Филиповић 10
Пијуновић Драган и Снежана 7
Антић 5
Божица 5
Вишекруна Мирослав 5
Врга Анкица 5
Ђурановић Анђела 5
Јагодић Душанка 5
Копуз Петар и Зора 5
Лакетић Радивој 5
Лукић Невенка 5
Микић Зоран и Сузана 5
Милић Милена 5
Н.Н. 5
Пантелић Давид 5
Породица Марјановић 5
Породица Радичић 5
Породица Стевић 5
Породица Шурановић 5
Спасић Марко 5
Тадић Данијел 5
Ћорић Александар 5
Челић 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



ВЕРСКО-ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ ПАРОХИЈЕ ЛИНЦ - АУСТРИЈА
Година XVIII, Број 71, Јул - Децембар 2018. Излази повремено
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