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ОЧЕ НАШ

Оче наш који си на небесима,
Да се свети име Твоје;
Да дође царство Твоје;
Да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
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.
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ
О БОЖИЋУ 2018. ГОДИНЕ

ИРИНЕЈ

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И
СВИМ СИНОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ,
МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ:

МИР БОЖЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

И

ове године Господње, славећи преславно Оваплоћење Сина Божјега,
Господа нашега Исуса Христа, јединог Новог под Сунцем, сви хитамо ка храму Божјем, да се саберемо око Богомладенца, Пречисте Богоматере и Увекдјеве Марије и праведнога Јосифа.
То чинимо да би се наше душе загрејале речима светога Јеванђеља о истинитом догађају Очовечења и рођења Спаситеља нашега, Богочовека Исуса
Христа, када су Њему, Богомладенцу клицала Небеса и Земља:
Слава на висини Богу и на Земљи мир, међу људима благовољење!
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О том јединственом и преславном Догађају у историји и у свима световима, наш свети црквени песник славослови: „Прашни Адам најпре причесник
благодатног надахнућа беше, па лукавством змијиним поданик пропасти поста, но знамо да се ради њега Реч саобрази људима. Дјево, Ти пређе границе
смртних бића родивши превечну Реч Која изволе да прође кроз Тебе, запечаћени Кивот, о несагориви Кивоте и Купино. Ти, Бог мира, посла нам Ангела Великога Савета Твојега да нас мироше, и к светлости богопознања нас
упућује. Где се много разбуја грех, Ти пружи неописиву благодат, па сви постасмо наследници Вишње светлости.”
Својој духовној деци, нашем и данас многострадалном српском народу у
Отаџбини и расејању, ми, његови духовни пастири, желимо да се благочестиве мисли и осећања и овога Божића обилно и трајно уселе у нас и да се
сав наш живот збива у Богу са свима светима. Тако, дакле, да ходимо и пред
лицем Светога Саве и свих српских светитеља и просветитеља наше свете
аутокефалне Српске Цркве. Главно је бринути о томе како ћемо живети, eда
бисмо и све наше свете претке ми имали на својој страни на Христовом праведном Суду. Еда би нас они признали за своје следбенике. Ето нам свете
дужности нашег постојања!
Драга наша духовна чеда, учинимо све што до нас стоји да вишак наших
сваковрсних добара буде на попуњавање мањка код оних наших ближњих
који се нуждавају у помоћи свих врста, а највише у нашем братољубљу. Божанствени Максим Исповедник нас тако и поучава: „Настојмо да трезвеноумним промишљањем уједначимо неравномерност природе, и оним чиме обилујемо, допунимо недостатке једни других“. То је угодно Оваплоћеном Сину
Божјем, Који се поистоветио са најмањима и најсиромашнијима. Зато, ко њима чини, Њему чини. Зар Богомладенац није дошао пре свега да нахрани сва
уста и да утеши сва наша срца?
Ако се већ Христос ради нас оваплотио и постао Богомладенац, умро и васкрсао, зар сва наша делатност у свету, као одговор и уздарје Њему, не би требало да нас краси и чини угоднима Богу? Свима нам је за то потребно смирење и свест да смо ми сарадници Божји и украситељи Цркве.
Ако сав свет лежи у злу страсти и грехова, а стварно лежи, онда ниједан
човек да не узима учешћа у њему, то јест у делима таме! На небески поредак
ствари заветовали смо се ми хришћани, а не на поредак без Божјих небеса
и упркос небесима. У складу са једном проницљивом речи, у вези са темом
слободе, рецимо да смо ми слободни онолико колико смо слободни од греха и тек као такви слободни смо за богоопштење. Са тога стајалишта полазећи, и покајањем и смирењем се утврђујући, ми ћемо моћи да узрастамо и у
Божјим врлинама. Моћи ћемо да Духом Светим попримимо црте Христовога
Лика кроз творење богоугодних дела. Тако ћемо плодове врлина убирати са
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Господа Исуса Христа као са Дрвета Живота нашега, – постављенога усред
Цркве као Раја Сладости, – па се Њиме хранити и у времену и у вечности.
Главна порука и овогодишњега Божића треба да гласи да православну веру треба чувати и сачувати по сваку цену. А наше православно црквено Откривење и Свето Предање нас уче да је богоугодно исповедати веру у Оваплоћенога Сина и Логоса Божјега, Христа Богочовека, и заједно са тим веру
у Пресвету Тројицу! То даје видело нашем ходу по тами овога света, огрезлог у греху. Од те црквене вере зависи наше поимање и усвајање светлог Лика Господњег, савршене мере свих ствари – Исуса Христа, Спаса нашега. У
Којем узрастамо и Чијем се славном Другом доласку надамо. Од целовитости црквене вере православне коначно зависи и опстанак целокупне творевине. Тако онда из те православне вере происходи и могућност нашег најпотпунијег богоопштења и богопричастија у средишту нашег постојања: у Светој
Литургији. Кроз њу наша Православна Црква живи и најпотпуније сведочи
о нашој заједници са Богомладенцем Христом.
Наша света дужност јесте да носимо крст историјских догађаја и искушења у свим помесним Црквама као заједничким. Али је света дужност и
обавеза и свих помесних православних Цркава да једна другу поштује и
уважава. Дакле, посленике у Винограду Господњем, ма колико они били заслужни, треба подсећати да се ништа не чини без слоге и јединства са свима
осталима; ништа на силу, да се не би цепала Христова нерукотворена риза,
односно да се не би скрнавио у нама Лик Богомладенца Христа. Свуда, дакле,
да важи правило лечења себе и других на благ, истинит и светоотачки начин.
У нашем овогодишњем божићном обраћању, упућеном нашој верној светосавској деци, подсећамо да не смемо заборавити нашу Стару Србију (Косово и
Метохију). Према тој светињи треба да се опходимо као према српској заветној мисли, речи и наслеђу – неодвојивим од нашег народног бића. Јер, управо
су о томе својом крвљу сведочили хорови српских мученика и новомученика свих векова. Данас на Божић најсвечаније поменимо косовске, јасеновачке,
градинске, и мученике са свих осталих стратишта. Ми им се за помоћ молимо да и сами лично исповедимо своју црквену православну веру у Богомладенца Христа, до самога краја, не бојећи се да о њима сведочимо пред свима.
Животни проблеми човека наше данашњице, а, изгледа, и будућности,
често нас обесхрабрују, па и изненађују. И наш српски човек данас као да је
одлучио да чињењем чедоморства допринесе да се на Страшном Божјем Суду, човечанство појави подељено, тако да један део, по бројности убијене деце, преовлада над бројем другог дела деце која су се родила и добила прилику да живе. Како са том чињеницом изићи пред Богомладенца Христа, пред
Његову Богоматер, Приснодјеву Марију, и пред све свете, најболније је од
свих наших питања сада и овде!
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Очигледно да постоји и спремност устројитеља новога света да нам из наших руку истргну наш освештани живот у сваком погледу, па и у погледу самих полова и хришћанскога брака, и да нас уведу тамо камо људска мисао и
реч, дело и људска нога досад нису крочили. Ипак, и о томе постоји реч охрабрења Богомладенца Христа: „Каква је корист човеку ако сав свет задобије, а души својој науди?” Једна душа која се каје и спасава претежнија је
од целога света.
Доводећи у органску везу празновање Божића и Богојављења, као што то
са правом чине наши иконографи и фрескописци, рецимо и ми у закључној
речи наше божићне Посланице ово:
Спаситељ наш Господ Исус Христос је закорачио у овај свет онако како је у древности закорачио у Јордан. Тада, док је Јован полагао своју руку на Њега, сав грех је побегао од Њега, попут воде реке Јордана. То исто
се дешавало док су апостоли, епископи и свештеници кроз векове полагали своје дланове на главе свих нас људи које су они крштавали и на пут
обожења изводили. Благодатни огањ – од кога трепере херувими – и ми
смо примили у светој Тајни крштења, у тој бањи поновнога рођења у Христу водом и Духом. Тако смо ми постали лученосци вере у Сина Божјега
и Богомладенца Христа, добивши по дару и могућност да са Њим и вечно царујемо.
Зато је веома важно како ћемо ми живети и целокупно наше потомство и
на чему ће оно градити дом свога свеукупног хришћанског постојања. Да ли
на води, песку, слами, или на Христу, Крајеугаоном Камену Цркве и Дома Бога и Оца нашега Који је на небесима? Јер, сва наша дела ће на крају бити испитана огњем благодати Божје!
Само благодатним огњем проверена дела, укључујући и све људе лично,
показаће и дела и нас оправданима или осуђенима. Показаће све нас људе као
праву или одметнуту децу Бога и Оца, браћу Јединородног Сина и Богомладенца, и сасуде Господа Духа Светога! Да ли ће и нас показати као верне поклонике Тројице Једносушне и Равномоћне, Сапоштоване и Сапрослављане?
Ми, сабрани око Богомладенца у Пећини Витлејемској, такође желимо да
се нађемо у Очевом наручју!
Нека би зато и све наше домове загревала, и у Духу Светом веселила, небоземна химна Богомладенца: Слава на висини Богу и на Земљи мир, међу
људима добра воља!

Мир Божји, Христос се роди!
Дано у Патријаршији српској у Београду, о Божићу 2020. године.
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ОДРЖАНО 7. ТАКМИЧЕЊЕ
У КУВАЊУ ЧОРБАНЦА
На прелепом сунчаном дану, у код храма Светог Оца Василија Острошког
у Линцу, по девети пут је организовано такмичење у кувању чорбанца.

Р

ано су такмичари заузели "позиције" у порти светиње недалеко од
Дунава, како би после литургије бројни парохијани уживали у оном
што су припремили. Док су се котлићи крчкали, у храму је протојереј - ставрофор Драган Мићић служио редовну недељу литургију. Ове године пријављен је највећи број екипа. Додуше било би их још више, да два тима нису у последњи час одустала, али податак да су се такмичила 22 котлића,
довољно говори да је ова манифестација постала надалеко препознатљива.
Посебно је занимљво било код екипе коју је предводио један од најугледнијих парохијана Тихомир Величковић, који већ дуго година несебично даје
прилоге цркви. Овог пута његов дугогодишњи пријатељ Аустријанац Клаус
Голуч је био један од главних покровитеља кувања чорбанца. Клаус је обезбедио месо за све такмичаре (два килограма говеђег односно килограм свињског
по екипи):
– Са Тихом сам кућни пријатељ и драго ми је што пре свега имам прилику
да учествујем у оваквом догађају. Знам одлично српске обичаје, али је за ме-
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не ово посебно искуство. Радо ћу се одазвати када сам год у прилици за моје
пријатеље - казао је Голуч, који је дошао са супругом Александром и пријатељицом Урсулом Кенмјаер. Били су ту у екипи са њима осим поменутог Величковића , Перо Видовић и Миросалв Момић.
Осим пријатеља који су се окупили око котлића како би се пре свега дружили, били су ту и представници српских клубова из Линца, али је међу такмичарима било и породичних екипа, попут фамилија Божић из Линца и Ћирић из Гмундена. Тео Божић је би најмлађи такмичар, јер му је тек 13 година.
Каже да воли кухињу и да понекад уз мајку Алексндру учествује у спремању
јела код куће:
– Ово је велики изазов за мене, јер први пут учествујем у кувању чорбанца. Уз помоћ мајке биће лакше - стидљиво је казао овај дечак, који није крио
одушевљење што се нашао у порти храма.
Трочлана комсија је у парохијској сали, после дегустације свих 22 узорка,
одлучила која екипа је била најбоља у припремању
традиционаног српског јела. Свештеник Мићић је на
крају саопштио имена прве
три екипе. Трочлани тим под
редним бројем 22 у саставу
Оливера Милановић, Снежана Добраш и Јадранка Стокић, су добиле највише поена. Оне нису криле
одушевљење освајањем првог места. Мирко Праштало
са супругом Александром
из Апатина и ове године је
био један од главних спозора овог догађаја. Он је представнцима прве три екипе
уручио медаље и котлиће
за кување, који ће, како рече
прота Мићић, већ следеће године бити кориштени за кување чорбанца на истом месту.
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Све екипе су добиле и посебдне награде од ЦА Телеком, по два ТВ рисивера са српским програмима. Директор фирме Александар Ченић предствницима тимова је уручио рисивере, које могу бесплатно да користе 18 месеци.
– Захвални смо свим спонзорима и наравно вама, драги парохијани, што
сте доласком у великом броју учествовали у овом лепом догађају – истакао
је прота Мићић.

Осим аустријнца Голуча, ЦАТелекома, Мирка Праштала, ову манфстацију
су несебично помогли М-Тел, Стане из Астена, Стева власник кафића Еx-YУ,
Славиша Радаковић, Тихомир Величковић и многи други.
Сви учесници такмичења у кувању чорбанца, појединачно су добили захвалнице испред оргнизатора, српске Православне Цркве парохије у Линцу,
које им је уручио свештеник Мићић.
Надлежни свештеник Мићић се захвалио свима који су помогли организацију такмичења у кувању чорбанца. Била је ово прилика да се прикупи и
новац за хуманитарне сврхе:
– Симболично смо продавали пиво по један еуро јер смо одлучили да средства од тога упутимо свештенству у нашем манастиру Света Петка код Ћуприје – казао је окупљенима прота.
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ПРЕДАВАЊЕ ДОКТОРА МИШЕ
ЂУРКОВИЋА У ЛИНЦУ
Дана 20. октобра 2019. године, након Свете Литургије, у сали Библиотеке
„Острог“, при храму „Св. Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу,
господин Др. Миша Ђурковић, директор института за европске студије,
одржао је интересантно, једночасовно предавање на тему „Дијаспора и
асимилација – значај породице у очувању националног идентитета.“

П

арохијани у Линцу имали су изузетну могућност и прилику да чују
предавање Др. Мише Ђурковића, а затим и да узму учешћа у дискусији и постављају питања. Ово предавање је одржано захваљујући
предлогу господина Др. Жељка Малешевића и позиву протојереја-ставрофора Драгана Мићића, пароха храма у Линцу.
Након уводних поздравних речи господина Жељка Малешевића, др. Ђурковић је присутнима упутио хришћански поздрав „Помаже Бог!“ Он је објаснио због чега је од изузетне важности да се што већем броју људи у дијаспори
објасни и расветли проблем исељавања српског живља из Србије, Републике
Српске, и свих крајева где оно живи, као сигуран пут ка његовој асимилацији
у новој средини, са једне стране, а са друге стране опустошење територија и
замирање живота у крајевима одакле се оно иселило. Живећи дуго година у
иностранству, многи Срби нису упознати о „културном рату“, у чијем центру
стоји српска породица без које нема очувања идентитета народа и популације, а који се води у Србији и шире. Напредна интелигенција Србије, на челу
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са др. Ђурковићем прати али и реагује на демографске промене и дешавања
у Србији, које имају страховите и несагледиве последице по државу и народ.
Не може нам бити за утеху исти тренд исељавања у развијеније земље
Европе које имају потребу за белом радном снагом, из држава у окружењу:
Хрватске, Бугарске, Румуније, Македоније, Албаније, итд. По неким подацима годишње се исели око 50.000 највиталнијих и најпродуктивнијих људи из
Србије. Са друге стране наталитет у односу на морталитет драстично опада, те је просечна старост у Србији 44 године, што се сматра старим и непродуктивним становништвом. Трагично нестајање морала кроз феминистичку идеологију доноси падање последњих табуа и уводи инцест, педофилију,
спуштање граница сексуалне зрелости деце на 12 година и друго. Насупрот
беди и сиромаштву, плаћа се по 5,4 милиона за само једно вече ријалити програма, којим се напаја српско становништво свих узраста и тако постаје неспособно за здрав породични живот.
Др. Ђурковић је објаснио да је после пуча 2000. године, насилно промењена власт, те да су најмоћније западне државе, као његови организатори, преузеле неограничен утицај за увођење својих идеологија, система вредности
и начина уређења економских и друштвених односа, нарочито преко образовања и демографске и породичне политике. У свему томе водећу улогу је
преузело породично законодавство. Тако је већ 2002. дошло до измена Кривичног закона, којим су утабани темељи за нову антипородичну идеологију.
2005. године донет је нови Породични закон, којим је замењен Закон о браку и породичним односима из 1980. године и тиме уведена потпуна револуција у разумевању и дефинисању породице и породичних односа у Србији.
Истовремено је донето још око 17 различитих закона који се односе на продоично-правну материју, од којих су најважнији: Закон о уређењу судова, Закон
о матичним књигама, Закон о равноправности полова, Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње, Закон о наслеђивању, Закон о парничном поступку и Закон о спречавању насиља у породици.
Најважније новине које собом доноси нови Породични закон из 2005 године су:
• Укидање љубави као основе за брак;
• Укидање института преваре, односно прељубе са свим правним последицама које је она некада имала;
• Давање странцима не само могућности да усвајају децу у Србији, него
заправо приоритет у односу на грађане наше државе;
• Изузетно проблематична дефиниција члана породице;
• Увођење разрађеног института насиља у породици као једног од најважнијих сегмената породичних односа, иако постоји стандардна кривично-правна заштита:
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• Дефинисање породице преко насиља у породици;
• Потпуно изједначење ванбрачне заједнице са брачном;
• Посредовање у брачном спору;
• Укидање непотпуног усвојења;
• Значајно проширење права детета у односу и на штету права родитеља
која се смањују итд.
Шира јавност није добила нити основна обавештења или образложења
овог Закона.
2011. године објављена је Породична књига преднацрта Грађанског законика коју је обележио и пропали покушај увођења Закона о правима детета.
Ради се о изузетно опасном предлогу који промовише анархију, смањење
могућности контроле и васпитавања деце и ширења њихових „права“ у односу на васпитаче, већ од 14 и 15 година. Нацрт овог Закона је доживео озбиљну критику упућених стручњака и мобилизацију забринуте јавности,
која је почела да се занима и прати проблеме породичног законодавства.
Јавни делатници који су се одлучно побунили против ових решења су: Зо-

ран Миливојевић, Слободан Антонић, проф. Јован Мирић, Милан Шкулић,
Милош Станковић, сви указујући на проблематичан правац предложених
реформи. У својим академским радовима Слободан Панов је детаљно анализирао застрањења започета већ са Породичним законом, а Миша Ђурковић је оспорио оправданост увођења биоетичких мера, а посебно сурогације, указујући на потенцијалне проблеме у случају њиховог увођења код
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нас. Публицисти Владимир Димитријевић, др. Слободан Јанковић и др.
Бојан Цакић су такође део многих јавних делатника који су се укључили у
критичке дебате и сви заједно постигли да се нацрт у том облику одбаци и
врати на дораду.
Средином 2015. године појавио се нови обједињени Предлог грађанског
законика у коме се није одустало ни од једне од проблематичних одредби ,
тако да су се поново отвориле исте дебате и јавне расправе, тако да је предлог остао „да лежи“, да би 2019, у трећем таласу, презентујући још радикалнија решења по питању комерцијализације сурогације, посебног закона о
еутаназији који уводи лиценциране извршитеље, легализује лапот итд. Др.
Ђурковић је тим поводом у „Политици“ објавио своју колумну под називом
„Еутаназија Србије“. Истовремено је отпочела јавна расправа како међу правницима, тако и међу свим заинтересованим секторима, институцијама и медијима, која још траје.
Једна од најмрачнијих епизода у рату против природне породице јесте хитно доношење Закона о спречавању насиља у породици у новембру 2016.г., без
икакве озбиљне јавне расправе а пропраћен великом и нездравом кампањом
преко медија. Примена овог Закона изазвала је поплаву међусобних пријава,
тужби, повећање броја развода, оптужби брачних партнера за насиље, укључујући и сексуално насиље према деци које се готово у 100% случајева показало измишљеним. Број развода у периоду јануар-октобар 2018.порастао је
за трећину у односу на исти период претходне године, што значи да се у Србији разводи скоро сваки трећи брак.
Настављајући своје излагање др. Ђурковић је презентирао и своју најновију књигу „Рат за породицу у Србији“ која је настала као резултат рада једног броја људи који су још пре десет година, знајући вредност традиционалне породице, препознали тренд уништавања српске породице без које нема
очувања идентитета српског народа као популације.
Црква као верска организација се по овом питању минимално ангажује.
До сада је одржан тек један семинар по овом питању, патријарх је недавно
позвао породице да се рађа више деце, а у Београду постоји само један православни вртић.
Прота Драган који је због путовања морао да напусти предавање, захвалио се др. Ђурковићу рекавши да је тема веома интересантна и великом
броју људи непозната. Данашње предавање је многима отворило осећај за
матицу и многи имају жељу да се врате. У вези примедбе на неактивност
СПЦ, сматра да је лако давати предлоге, али да недостаје организација и
стварање одговарајућих фондова као и недостатак квалификованих људи
за активнији рад цркве по овом питању. Највише је потребно радити на повећању наталитета.
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СЛАВА КАПЕЛЕ „ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ“ У ЛИНЦУ, ПРОПОВЕД
ПРОТЕ ДРАГАНА МИЋИЋА
У 17. недељу по Духовима, 13. октобра 2019.године, у храму „Светог
Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу, Свету Божанствену Литургију,
служили су старешина храма, протојереј-ставрофор Драган Мићић и јереј
Дарко Кнежевић уз присуство и учешће многобројних верника. Благољепију
богослужења допринели су умилни гласови бројних чланова певнице. У току
Свете Литургије, знатан број деце и верника причестили су се Светим
Даровима: Телом и Крвљу Господњом. У својој надахнутој проповеди,
прота Драган је између осталог рекао:

К

роз Свету Литургију поменусмо, а ако Бог да, молитвама Пресвете
Богородице, чији Покров сутра прослављамо, то је Слава наше капеле у којој свакодневно палимо свеће, морам признати и дању и ноћу,
кад се коме укаже прилика, а она је тако и отворена.
И кроз данашње Свето Јеванђеље Господ нас недвосмислено упућује да
размишљамо о Творцу неба и земље, да размишљамо о Ономе који је створио
човека као круну овога света и о Његовим речима које нам је дао кроз Свето
Јеванђеље које су написали Богом надахнути свети Божији људи.
А данашње Свето Јеванђеље нам говори о талантима, и нема особе, како данас, тако и у старом веку, од почетка стварања света и онога момента
када се о талантима почело разговарати, о тим духовним даровима које Бог
даје човеку. Опет ће неки рећи: Бог отприлике дели људе на оне које више
воли и на оне које мало мање воли, па оне које више воли њима даје више
таланата, а оне које мање воли, њима даје мање таланата и духовних дарова. Али није тако! Бог наш је Бог љубави, Бог правде, и Он даје нама те духовне дарове према нашим способностима. Знајући дакле Онај који је створио нас, зна и наше способности, па тако ономе коме је дао више, од њега
више и очекује да добије. Зато кажемо ми православни хришћани, поготово ми који верујемо у Господа Исуса Христа и у Реч Његову, који се сабирамо на Његовим молитвама и слушамо Реч Божију, често се пита духовник и
свештеник и добија одговоре зато: „Богатији смо, али тако дакле и једну велику одговорност имамо пред Богом.“ Јер каже се: „Ко више зна, од њега ће
се више и тражити“.
Тако браћо и сестре, онај који је више добио таланата, од њега Отац наш
небески и тражи више, а онај који је добио мање, од њега ће и тражити мање.
Све дакле према способностима.
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Међутим, дешава се да људи цео живот проживе, а не открију зашта су
способни. Шта то могу да чине, чиме да се баве? А некада је то да живе живот радећи неки посао и мислећи да је то тај прави пут, а касније се покаже
да то баш и није био прави пут.
Има неких који се уплаше, уплаше се обавеза овога света, па не уђу у брачну заједницу, па када уђу, неће да имају децу, па кад имају децу, онда су им
деца оптерећење. И тако дакле идемо у недоглед. Е такве Господ не воли!
Хоћемо дакле да откријемо своје таланте, хоћемо да их умножимо. Ми се радујемо, ево неко вече причам са Симићима, био сам код њих кући, а они ми
причају да једна девојка дошла је овде и жели да пева овде за певницом. То је
лепа ствар. Нисмо код тог појања остали само за себе, него да као матица, да
се шири тај таланат, умножавају певницу. Па смо били сведоци када је било
кување чорбанца, да је наш парохијан Тихомир Величковић, довео неколико
колега аустријанаца. Они су узели активног учешћа у тој нашој манифестацији. Нисмо сакрили ни ту љубав према Господу само за себе, него смо отворили врата широм. Ходите, дођите, Господ вас позива! Врата су вам широм
отворена! Да не буде „Много званих, а мало одобраних“, али таланти наши,
способности наше те духовне, треба да умножавамо браћо и сестре, да љубимо једни друге, да волимо једни друге, да пазимо једни друге. Ми се трудимо
овде , ево видите сами, прво кроз ову малу децу, данас је њихов први радни
ран! Они су кренули у српску школу, дакле у Школу српскога језика и веронауке, да са својом учитељицом Галом Дојчиновић, коју је сам Бог послао да
из Бања Луке дође овде, у овај крај и да овде себе усавршава а опет да своје
знање преноси на ову малу децу. И радујемо се кад их видимо не само данас,
него ће тако бити сваке недеље.
И овде се показало по ко зна који пут да има овде на нашој парохији оних
који пуно причају. Само причају и причају, а никаквих дела немају.
Некада ми неко дође па ми даје неки предлог, нуди ми нешто. Па пријатељу предлога ја имам довољно, идеја имам много, али треба то и да реализујемо. Хтели смо и прошле године, чак се и конзулат у Салцбургу умешао
у то, хоћемо ли да имамо школу српског језика или не. Хоћемо, сви хоћемо,
на крају крајева, ово је пут који је трасирао Господ наш Исус Христос, и ово
је наш храм, овде ћемо да радимо и небојте се ви родитељи који сте своју
децу уписали овде у ову школу, нема ту промашаја, мора да буде загарантован успех, ја вам то гарантујем а ево и учитељица вам то гарантује и уз помоћ и благослов Господа нашег Исуса Христа, коме нека је Слава и Хвала
Сваке суботе од 18.00 у нашем храму служимо ВЕЧЕРЊУ МОЛИТВУ и ПОМАЗАЊЕ
ОСВЕШТАНИМ УЉЕМ из Острога, Свете Земље, Русије, Румуније… Препоручујемо свима да се помажу освештаним уљем које служи као заштита од свих болести, душевних
и телесних, а поготово онима који су већ оболели.
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што нас је сабрао овде и што нас сабира сваке недеље.
А ево када говоримо о деци, не могу а да вас не позовем браћо и сестре,
да и у идућу недељу будемо овде на
молитви а после молитве имаћемо једно дивно предавање од човека који
је заиста способан за то, који ће нам
говорити о породици код нас Срба.
Породица као основна ћелија сваког
људског друштва, угрожена је чини
ми се у ово време, сада више него икада. Треба то да чујемо, треба нешто да
сазнамо. Позивам вас дакле да идуће
недеље будемо овде и да после молитве пређемо у библиотеку горе и чујемо предавање. Имајући у виду да је
горе простор мали, за око 60 особа,
било би пожељно да они који хоће да
дођу, да се јаве и да им резервишемо место. Не плаћа се улаз, не плаћа се
ништа, али се слуша о напретку у породици, о проблемима у породици. Ко
је заинтересован, нека дође дакле у идућу недељу на предавање др. Мише
Ђурковића, после Свете Литургије.

СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У ХРАМУ
„СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ ЧУДОТВОРЦА“,
1. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
У 24. недељу по Духовима, 01. децембра 2019. Његово Преосвештенство,
Епископ аустријско-швајцарски, Господин Андреј, уз молитвено присуство
многобројног верног народа и деце, служио је свету Божанствену Литургију.
Саслуживали су старешина храма, протојереј-ставрофор Драган Мићић
уз умилно појање певнице храма.

З

а парохију у Линцу и њене многобројне вернике, ова света Божанствена Литургија, прве недеље Божићног поста, остаће у незаборавном сећању из много разлога.
На првом месту због предивног богослужења на коме су се причестили
скоро сви верници и многобројна деца.
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Надахнута проповед и поука Његовог Преосвештенства, Епископа Андреја оставила је велики утисак на присутне. Он је истакао значај светих богослужења у контексту припрема за велике празнике. Истичући тумачења
светих отаца о кенози - испражњењу и слабости Господа Исуса Христа, рекао је да и службе у црквама, јутарња, вечерња као и св. литургије, имају
страдални карактер, карактер Његовог смирења и Његове слабости. Циљ тога смирења јесте, да гледајући Његов лик и Његову слабост на светим иконама, осетимо Његов позив да јачамо у духу и у вери. Гледајући ликове светих
апостола и свих светих а посебно гледајући свештеника који у светом олтару
диже руке уз молитву свих присутних, осети се живо присуство Тела и Крви Господње. Следе речи свештеника: „Примите, једите, ово је Тело моје…“
Разумевајући те спасоносне речи, српски народ, одмалена васпитаван у том
духу, навикао је да посебно у дане пред велике празнике, дође у цркву и причести се, на спасење своје и на спасење своје породице. Владика је похвалио
молитвену атмосферу и начин на који верници у Линцу прате свету Литургију а који се одражавају и осете и у светом олтару. Он је рекао да је ЦО у
Линцу од прворазредног значаја за Горњу Аустрију и да она ни по чему не заостаје за највећим и најбољим парохијама у Епархији.
Деца, полазници Школе српског језика и веронауке, су својим присуством,
понашањем и спремношћу да учествују у богослужењу и у светој Тајни исповести и причешћа, показала да је идеја проте Драгана о отварању школе при
храму била и те како оправдана и неопходна за будућност свих. Жеља и труд
њихових родитеља и наставника већ доноси добре плодове.
Посебно радосно изненађење за све присутне било је када је владика господину Тихомиру Величковићу уручио високо одликовање СПЦ, орден Светог краља Милутина. Ово високо одликовање додељује Свети архијерејски
Синод СПЦ, на челу са Патријархом Иринејом, а на предлог надлежног епископа, односно надлежног пароха заједно са Црквеним одбором. Господин
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Тихомир Величковић је од свог првог сусрета са протом Драганом и црквом
у Линцу, показао искрену љубав, послушање и спремност да у свему следи
и служи својој мајци цркви. Његова несебична материјална, физичка и свака
друга врста помоћи, омогућила је реализацију свих пројеката и идеја проте
Драгана по питању цркве и црквеног живота парохије у Линцу.
Преосвећени владика Андреј је похвалио проту Драгана због труда око реализације овог признања, јер се то дешава управо у јубиларној години „800
година СПЦ“. Преосвећени владика се захвалио господину Тихомиру и њему
и његовој породици пожелео стоструки благослов од Господа. Рекао је да ово
знамење треба поносно да носи приликом свих великих и значајних ситуација и јубилеја који предстоје у будућности. Планирана је посета Његове Светости, Патријарха Иринеја за следећу годину и том приликом сви присутни:
владике, свештеници, сви гости и цео народ треба да виде ово одликовање.
Након похвалних и захвалних речи проте Драгана, господин Величковић
се присутнима обратио следећим речима:
„Помаже Бог добри људи! Желим да се захвалим нашем епископу а посебно нашем проти Драгану за овај дан. Овоме се нисам надао нити очекивао. Има пуно добрих људи који су такође учествовали у свим акцијама да
нам овај наш храм буде лепши да би наше потомство у будуће овде радо долазило. Посебно велико хвала проти Драгану за његове добре идеје које сам
ја реализовао и извео. Ја се обавезујем да и даље чиним добра дела и нека ми
је Бог на помоћи. Велико хвала, нека нам је Бог у помоћи!“
У наставку поподнева у парохијској сали је приређен свечани ручак.
На многаја љета!
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ЗАВРШНИ РАДОВИ НА СПОМЕН
КАПЕЛИ У МАУТХАУЗЕНУ
Пред дан примирја у Првом светском рату, парохијани парохије Линц,
окупили су се са својим свештеником протојерејем-ставрофором Драганом
Мићићем испред Спомен капеле на војничком гробљу у Маутхаузену.

Т

ом приликом, одрађено је уређење око капеле као и сам прилаз. Нови
хумус, нанет је на неравнине и посејана трава. Са леве и десне стране приласка капели, засађена су по четири тисова дрвета. Са овом акцијом радови су за ову годину завршени и спремно се чека почетак пролећа
када ће почети унутрашње уређење. Прота Драган ће у понедељак 11. новембра у 11 часова, испред Спомен капеле служити парастос жртвама страдалим
у Првом светском рату.
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У НЕКОМ РУСКОМ ГРАДУ
У неком руском граду, после бденија уочи Божића, владика је изашао
у припрату храма да по обичају тог времена дарује сиротињу. Сви су од
преосвећеног добили обилну помоћ, само за једног од њих није било ничега.

В

ладика није желео да отпусти старца без дара на тако велики дан и
позвао га је у своју резиденцију. Увео је сиромашка у своје одаје,
угостио и сервирао му чај. Владика је слушао старог човека, но током разговора закључио је да и он и није неки прост човек, како му се учинило због свог сиромаштва. Да, тако је и било: овај човек је био некад имућни
трговац који је осиромашио и спао на просјачки штап.
– Сећам се, владико свети, једне предбожићне ноћи, рекао је старац.
Владика се заинтересовао…
– То је било давно, ишао сам на санкама у један далеки град. Ноћ је била хладна, тамна, мећава се управо смирила. Куда погледаш, снег и равница.
Около бескрајна тишина, нарушена само звоном прапораца и шкрипом снега под санкама. Одједном, видим ја нешто црно на снегу. Кочијаш ме је убедио да ми се не причињава. Шта то може бити у пољу, у сред ноћи, звер или
човек? Заповедио сам да станемо и изашао да погледам. То је био дечак, лежао је потрбушке, покривши главу рукама. Није давао знаке живота, очигледно се смрзао. Узевши га код себе у санке, почео сам да му трљам лице и руке, замотавајући га у моју медвеђу бунду. И оживео је, рођени мој. Рекао ми
је да је богослов, да је кренуо да са родитељима прослави Божић. Отац му је
био свештеник у селу, 50 врста од града. Пошао је пешице уздајући се у своју
младост. Стигла га је мећава и он је залутао. Посустао је, промрзао, приспавало му се. И тако би се смрзао, али Бог то није допустио. Одвезао сам га кући
и рекао родитељима: Примите вашег сина живог! Како ли су ме благосиљали, како захваљивали! Где ли је сад тај малишан? Шта ли се збило са њим?
Архијереј је пажљиво слушао причу старца, ничим не одајући узбуђење, само је рука брже пребирала бројанице. Кад се прича завршила, владика је устао,
пришао иконама и почео да се моли. А затим, окренувши се старцу, рече:
– Ја сам био тај дечак, богослов кога си спасао. Нека је благословен Бог! А
шта се десило с њим? Видиш и сам, Господ ме је удостојио архијерејског чина. А ти си тај, који ме је спасао. Буди благословен!
И преосвећени и сиромашак су пали на колена пред иконом Рођења Христова и један пред другим. Владика се побринуо за сиромашног старца и као
што га је он некад загрејао својом бундом у хладну зимску ноћ, тако га је владика сад загрејао топлотом своје љубави и бриге, и живео је старац код њега
док није пошао у крило Аврамово, где се нашао заједно са праведним Лазаром.
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НЕ КАКО ТИ ХОЋЕШ, НЕГО КАКО БОГ ДА!
Једном приликом возећи се у кочији, угледни господин угледа сељака где
седи на плочнику и плачући говори: „Не како ти хоћеш, него како Бог да!“.

К

очијаш прошапта: „Види, како је од раног јутра пијан‟. Господин му
рече да заустави кочије и позва сељака да сазна шта се догодило. Он
му одговори да у селу има старог оца и седморо деце. Сви су болесни од тифуса. Хране је нестало а суседи их заобилазе бојећи се заразе и једино што им је остало је коњ. Отац га је послао у град да прода коња и купи краву да с њом преживе зиму и не умру од глади. Продао је коња али краву није
купио, новац су му узели разбојници. И онда је сео поред пута, плакао и као
молитву понављао: „Не како ти хоћеш него како Бог да! Не како ти хоћеш него како Бог да!“
Господин је поставио сељака поред себе у кочије и рекао кочијашу да вози на пијацу. Купио је тамо два коња, добру краву, музару, таљиге (теретна
кола), и напунио их до врха храном. Привезао је краву за таљиге, узде је дао
сељаку и рекао му да што пре пође кући. Сељак није веровао која срећа га је
снашла а господин му је рекао: „Не како ти хоћеш, него како Бог да!“ Прекрстио се сељак, прославио Бога и пошао кући.
А господин се вратио своме дому. Речи сељака су га толико дирнуле у срце да је ходајући по собама ишао и наглас понављао: „Не како ти хоћеш него
како Бог да! Не како ти хоћеш него како Бог да!“.
Одједном, долази му његов лични берберин, који је тог дана требало да
га обрија и ошиша, пада му пред ноге и кајући се виче: „Опрости господине!
Немој ме погубити! Откуд знаш! Демон (бес) ме је преварио! Молим те Христом Богом смилуј се!“
И у једном даху је, збуњеном и затеченом господину, искрено без околишања, рекао да је дошао са намером да га опљачка и закоље. Видећи његово
богатство, одавно је он то мрачно дело замишљао а сад је решио да га учини. Стојећи са ножем иза врата, одједном је чуо како господин говори: „Не
како ти хоћеш, него како Бог да!“ Обузео га је страх и схватио је да господар све зна а није му било јасно како. Тада је пао пред његове ноге и молио
за опроштај.
Господин га је саслушао, није позвао полицију и пустио га је да оде у миру. Потом је сео за сто и замислио се, ето, да није било несрећног сељака кога је срео успут и његових речи „Не како ти хоћеш, него како Бог да!“ сада
би лежао мртав, пререзаног врата.
Осврнуо се на свој живот. Како је почео као прости дечак продавац а касније постао власник велике трговине крзном, направио огромно богатство и
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постао милионер. И одлучио је да све ове милионе препише црквама и сиромашним људима, и отишао је у манастир и тамо примио монашки постриг.
Многим послушањима и молитвама достигао је духовне висине и то такве да
га је Господ даровао даром прозорљивости, да би се многи кроз њега спасли
и многи обратили вери. На хиљаде људи су почели да му долазе и постао је
познат по целој Русији. И ми га знамо, поштујемо и љубимо, пошто и после
своје блажене кончине он помаже сваком који му се са вером обраћа.
Његово име је преподобни Серафим Вирицки, који је целог свог живота
учио да се верује светој вољи Божјој у којој је човеку милост и спасење.
Свети Серафиме, моли Бога за нас!

СНАГА МАЈЧИНСКЕ МОЛИТВЕ
Становница Нерехте, Фелицата Ивановна Трескина је одавно дубоко
поштовала слушкињу Божију Ксенију и увек јој се обраћала са молитвом
за помоћ у свакојаким невољама. И њена молитва није остала неуслишена.

И

ево шта каже г-ђа Трескина у свом писму: „Живим у граду Нерехти, Костромске губерније. Два моја ожењена сина служе у једном
кантору, 40 врста од града и живе у разним становима. Обојица су
у јануару 1909 године одлучили да дођу да ме посете. Дуго и нестрпљиво
сам чекала њихов воз, али њих није било. А ближио се празник Свете Блажене Ксеније. Моје срце као да је предосећало неку несрећу и само сам о томе
размишљала када би ме Господ удостојио да некако дођем до гроба Блажене
Ксеније и тамо се помолим! Али немајући ту могућност цео дан 23. јануара
сам била са сузама у очима, непрестано се у души молећи слушкињи Божјој
Ксенији за помоћ мени и мојој деци. Ближњи су ме питали шта ми је, зашто
плачем, а ја им ништа нисам говорила већ сам се сузама молила све јаче и јаче. Тако је протекао и 24. јануар. На крају нисам издржала, обукла сам капут
и отишла сам у цркву на вечерње. После вечерње сам замолила свештеника
да одслужи парастос Блаженој Ксенији. Мало умирена, вратила сам се кући и
нисам успела ни да се скинем, кад су дошла обојица мојих синова. С радошћу
сам потрчала да их дочекам. Али када су почели да скидају капуте, одједном
сам приметила да је рука нижег сина завијена. Питала сам га шта се десило.
Мама, не брини, све је у реду, одговорио је он. „Хвала ти, ти си се сигурно данас молила за мене и твоја молитва ме је спасла од смрти. Ево шта се
десило. Јуче сам се с братом договорио да дођемо да те посетимо, знајући да
ти мама поштујеш слушкињу Божју Ксенију. Ујутру је требало да отпутујем
до брата и заједно са њим до тебе. Када сам дошао код брата, он још није био
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спреман и почео је да се спрема за пут. Између осталог из комоде је извадио
револвер и ставио га на сто, а сам је са женом отишао у другу собу да пакује
неке ствари. Ја сам из неког разлога узео револвер и почео да га разгледам,
у потпуности убеђен да није откочен. Гледајући га, размишљао сам следеће:
Ето каква мала ствар, а људи се њоме убијају, и притом сам га прислањао и на
срце и на слепоочницу, повлачећи обарач. Одједном се чуо пуцањ. Страшно
сам се уплашио иако нисам осетио никакву бол. У собу су утрчали уплашени брат и његова жена; гледају – лакат леве руке ми је био сав у крви, у десној руци држим револвер, сам стојим блед и једва се држим на ногама. Истог
часа су ме ставили на столицу, превили ми руку и одвезли код доктора. Показало се да ми је метак прострелио само меки део леве руке између палца

и кажипрста, нимало не додирнувши кост. Доктор је завио руку и рекао да
је то све скоро ништа и да ће кроз неколико дана рука бити потпуно здрава.
После завијања смо одмах кренули код тебе.
Шта сам ја преживљавала док је син ово причао, не могу да опишем: схватила сам само како је јака мајчинска молитва и како се Божји Угодници одазивају на ту молитву. Диван је Бог у Светима Својим!
И деци и унуцима строго саветујем да свето поштују празник Блажене
Ксеније и да је не заборављају у својим невољама.“
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OСАМ ВЕКОВА ПОСТОЈАЊА И
САМОСТАЛНОСТИ НАШЕ ЦРКВЕ
Ове године Српска Православна Црква слави велики јубилеј који
обележава осам векова постојања и самосталности наше Цркве. Тај
догађај се обележава широм наше земље у литургијским сабрањима,
свечаним академијама, духовним вечерима, предавањима и многим другим
духовним и књижевним дешавањима. Тако је и наша црквена општина у
Линцу, пред календарски крај ове године обележила овај велики догађај за
нас православне Србе у Горњој Аустрији.

Т

им поводом је у суботу 16. новембра у нашем храму одржан пригодни програм у којем су узели учешћа: протијереј-ставрофор Срђан
Јаблановић и прашки камерни мушки хор, певница наше црквене
општине, ученици веронауке и српског језика при нашем храму као и богослови Слободан Аџић и Милош Ђенић. Програм је осмислила и успешно водила г-ђица Гала Дојчиновић, наставник у школи српског језика.
После вечерње молитве, присутнима се обратио старешина храма, протојереј-ставрофор Драган Мићић. Поздравивши учеснике програма а посебно госте
из Прага, прота је бираним речима подсетио присутне о значају самосталности
Српске Цркве за њену мисију у свету па и на овим просторима, у Аустрији. У
том правцу, г-ђица Гала Дојчиновић је изнела кратак историјат ЦО у Линцу од
њеног оснивања 1969. године до данашњих дана.
О мисији Српске Цркве на подручју Чешке и Словачке, говорио је прота
Срђан Јаблановић, србин са Косова, који служи православним верницима у
Прагу.
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Прашки камерни хор је врло квалитетно одпојао неколико пригодних
композиција, Чајковског, Березовског
и других. Тако квалитетни гласови,
никога нису оставили равнодушним.
Ученици веронауке и српског језика су својим умилним гласовима одпевали химну Боже правде и химну
Светоме Сави.
Сестре Марија и Драгана Симић
су нас кроз песму подсетили на мајку
Анастасију и њен значај за СПЦ.
О историјским чињеницама које
су значајне за СПЦ у предходних 800
година, говорили су богослови Слободан Аџић и Милош Ђенић као и
Марија Симић.
Одушевљена публика је најбољи
доказ да је програм био пун погодак
и велика подршка за организовање
сличних манифестација.
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ЧУДО ЉУДСКЕ ЉУБАВИ
Ми можемо разумети тајну Рођења Богородице и поштовање црквом
Њених светих родитеља, полазећи од тога шта представља по себи
хришћански брак. Из оног благослова, који у име Цркве даје свештеник
онима који ступају у њега.

Љ

удска љубав за Цркву је живо знамење љубави Пребожанствене Тројице, Оца, Сина и Светог Духа. Ово значи да ће она бити
бесплодном, ако њен смисао не буде у томе да се живи за другог.
Ово рођење нам показује какво је чудо – људска љубав. Без сумње, она припада свим људима, а не само хришћанима. Међутим, чиме се разликује сједињење два живота у један, које се савршава у Цркви, од онога, које се догађа при грађанској регистрацији брака? Шта бисмо ми рекли неверујућем
човеку, који пита о смислу нашег присуства овде и наших благослова? У овоме се састоји читаво питање.
Ако наши благослови и наше речи немају значења за спољне, значи ли то
да и за нас они немају значења? Бог је усхтео да се из људске љубави рађа дете,
на које је окренут поглед обоје супружника. И ово значи да се њихова узајамна љубав не може ограничити на њих двоје. Закон љубави, који им се открива од Бога, не тиче се само њих. Он је унутар њихове љубави, која је жељена и прихваћена од њих. У древна времена се на бесплодност гледало као на
проклетство и знак несреће, у исто време када је рађање деце било знамењем
благословености. Ово је било зато што се бесплодност и рађање деце нису
разматрали само физички, него пре свега духовно.
Живот је бесплодан када је затворен у себе, и плодоносан – када је свестан одговорности за друге и када даје себе свецело за друге. Живот супруга
постаје плодоносан од њиховог истинског односа према онима који их окружују. И Богом дани младенац се јавља као први видљиви знак ове духовне
плодоносности, првим људским бићем, коме супружници заједнички дају себе. Међутим, та иста љубав ће их водити ка онима, које Господ буде поставио
на њихов пут, поверавајући њима те људе.
И као што дете сједињује поновом родитеље, који му се предају, они постају јединственијим када пројављују бригу о другима. Један човек је испричао, како је у часу када се чинило да је све пропало, и он био близак крајњем
очају, он се помолио Богородици, а Она му је дошла у помоћ – и благодат
се дотакла његовог срца. Он је схватио да не треба више да доживљава љубав, него – да буде љубављу. И не само у односу на онога човека, кога је изневерио, него према свима без изузетка. Његов духовник, сазнавши о томе,
рекао је: „Љубав, која се ускраћује једнима, пре или касније престаје да по-
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стоји и према свим другима. Чак и у односу на оне, које волимо више од свега на свету“.
„Али зашто ми то нисте објаснили раније?“, – запитао је он свештеника.
„Зато што се то не објашњава, – одговорио је овај. – То треба доживети“.
Да би нам било дато да ово доживимо, треба да осетимо благодат данашњег празника. Њено рођење – ради читавог људског рода. Но, таквим треба да буде и рођење сваког детета. Сваки новорођени младенац је чудо чудеса, тајна тајни. Зато што ће Бог постати кроз Богородицу Младенцом. Уочи
Рођења Богородичиног човечанство је било блиско очајању. И ево родила се
нада. Рођење Богородице дарује свету океан љубави. Немогуће је задовољити се само својом срећом. Треба се једном отворити ономе, чиме живе други
људи, све човечанство, сва Црква.
Ми живимо делећи живот других. Ако ово не би било тако – ми не би могли живети. Ми можемо да живимо, зато што нам је дато да разделимо живот
Онога Ко је дошао да раздели наш живот. Наћи мој живот у Његовом животу, поделити Његов живот са мојим – ето шта значи бити хришћанином. Ево
шта значи празник, који ми савршавамо данас. Међутим, овај живот раздељен између Христа Бога и свакога од нас, неће достићи пуноћу, ако наши односи са другим људима – заступништвом Богородичиним, по дару
благодати – не достигну савршенство.
Христос се родио да би победио смрт на Крсту. И Божија Мајка се родила да би код Крста постала духовном мајком свих људи. Господ и Богородица носе наша бремена, али ко их од нас може поделити са Њима? – ова бремена свих. Када ми носимо бремена једни других, ми сазнајемо да их Господ
и Божија Мајка носе са нама.
превео: Небојша Ћосовић

СВИМА ВАМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН
ПОЧЕТАК И ТОК ПОСТА, ДА ГОСПОД СВИМА
ПОДАРИ ЗДРАВЉА, СНАГЕ ДУХОВНЕ И
ТЕЛЕСНЕ, МИРА ЉУБАВИ И ПРАШТАЊА!
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ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
У Понедељак 11. новембра у 11 сати, група верника предвођена протом
Драганом, молитвено је, испред новосаграђене спомен капеле на војничком
гробљу у Маутхаузену, обележила тај велики историјски датум

П

омен жртвама је одслужио
прота Драган уз појање
свих присутних а посебно крстоносног проте Томислава Лукића из Шапца. Прота Тома је за ову
прилику дошао са својом супругом
Милицом, одборником у скупштини
града Шапца, да би на овај начин показао да Шабац, Мачва и Поцерје нису заборавили своје претке који су на
овом месту пре 100 година оставили животе.
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СВЕТИ ТУМАНСКИ ПРЕПОДОБНИ
ЧУДОТВОРЦИ ЗОСИМ И ЈАКОВ СВЕЧАНО
ДОЧЕКАНИ У ХРАМУ У ЛИНЦУ
По благослову Његовог преосвештенства епископа аустријскошвајцарског, господина Андреја и по великој милости Божијој, многобројни
верници из Линца и околних места имали су част и прилику да у петак,
22. новембра 2019. у 17 часова на коленима дочекају мошти светих
преподобних чудотвораца Зосима и Јакова из манастира Тумане.

Д

обротом старешине храма, протојереја-ставрофора Драгана Мићића,
храм је то вече био отворен до 24 часа за све вернике који су имали
жељу и потребу да пред светитељима олакшају душу, затраже њихову помоћ и излечење. Чланови Црквеног одбора и помоћници у храму трудили су се да то вече све прође у достојанственом реду и тишини. У суботу, 23.
новембра Свету Литургију служили су протојереј-ставрофор Драган Мићић,
грузијски свештеници, као и ђакон Павле из манастира Тумане.
Отац Павле се захвалио проти Драгану што је организовао долазак светих
моштију. Захвалио се верницима што су дошли у тако великом броју на поклоњење светим оцима Зосиму и Јакову. Говорећи о животу светитеља, отац
Павле је рекао да је свети отац Зосим био монах синаит и са другим монасима, бежећи од турских освајача, стигао на место данашњег манастира Тумане, где је остао и подвизавао се недеалеко у једној испосници. Предање говори да га је кнез Милош Обилић једном приликом идући туда, погодио метком
и тешко ранио. Било му је жао, те је Зосима понео у свој двор да му очисти и
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излечи ране, а отац Зосим му је рекао: „Та мани, пусти ме да умрем!“ Милош
Обилић се након смрти оца Зосима, над његовим гробом заветовао да ће ту
подићи цркву и тако је и учинио. У току градње стижу гласници кнеза Лазара говорећи: „Та мани зидање, морамо ићи у бој на Косово!“ Сматра се да је
по тим речима „Та мани“ и настао назив за манастир Тамани, тј Тумани. На
основу више података о чудесима која су се дешавала на гробу оца Зосима,
средином прошлог века извршено је обретење његових маштију, када су оне
пренете у манастирску цркву, где се и данас налазе а његова канонизација је
извршена пар година касније.
Преподобни отац Јаков је живео крајем прошлог века и као високообразовани Србин, радио је као представник краљевске владе у Француској. Једном
приликом се затекао на богомољачком сабору у Врњачкој Бањи, па саслушавши говор једног српског сељака, упита га шта је он завршио од школе кад тако добро уме да говори. Овај му одговори да од школе нема ништа завршено
а Бог му је дао да говори. Осетивши снагу живе речи овог једноставног човека, отац Јаков и ако и до тада хришћанин, осети се као поново рођен. Желео је да почне нови живот у Христу. Отишао је код Св. Николаја Жичког и
питао да ли хоће да га замонаши. Овај је то учини у манастиру Жичи. Био је
велики подвижник. Никада није јео са братијом, није излазио из манастира,
није се покривао, ишао је увек лагано обучен, живео је скромно и у побожности. Још у току живота је чинио чуда. Једном приликом, када је носећи само
штап, сеоским колима кренуо за манастир Тумане, говорио је гласно молитву „Оче наш“, људи га претуку и избаце из кола. Он пешке, по киши и ветру,
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дође до манастира Тумане и ту код оца Василија и остане. Ту и умре и по сопственом завештању буде сахрањен на манастирском гробљу. На његовом гробу су се дешавала чуда, те је након обретења његових моштију, канонизован
и сврстан у ред светих отаца српских.
Отац Павле је свима, молитвама преподобних отаца Зосима и Јакова, пожелео милост и спасење од Господа. Позвао је све да по могућности дођу у
манастир Тумане.
Прота Драган се обратио присутнима следећим речима:
„О драги и свемилостиви Боже!
Колико пута у току дана браћо и сестре треба тако да Му се обратимо,
за оно што чини према нама грешнима и то на овоме делу Божије земље,
некада су сагрешења наша, некада је непослушност наша, не гледајући све
нас укупно колико нас овде има, а колико нас у храму има, да нам шаље
благодати своје свакога дана, а нарочито да су овде браћо и сестре велики
светитељи из манастира Тумана, свети Зосим и свети Јаков. Помолили смо
се преко њих благом Господу, како јуче, тако и данас, па вас позивам да то
чинимо и убудуће. Велику захвалност за то дугујемо нашем преосвећеном
владики Андреју, дугујемо и игуману Димитрију, дугујемо и ђакону Павлу, који је богослужио на Светој Литугрији, а све поводом доласка светих
моштију у наш свети храм. Нека би дао Господ Бог да молитвама светих
угодника туманских Зосима и Јакова свима овде који су сабрани, да испуни молитве благом Господу за све оне које смо се сетили а опет и за оне за
које се нисмо сетили али верујемо да их Бог није заборавио. Како је рекао и
ђакон Павле, можемо остати још до 12 сати и не очекујте молим вас сервис
од свештеника, него искористите прилику да се сами помолите пред светим моштима. Кажите шта вам лежи на души, шта требате, која болест вас
мучи, свештеници то не знају, али Бог зна, ви знате и свети Божији угодници који су пред нама.
Позивам вас да сада примите свету нафору од грузијског свештеника, што
је велика благодат. Грузијски народ многонапаћени као и наш српски, долази у овај свети храм, да се са нама
заједно моли, а једном месечно служе
и свету литургију. Данас је благослов
Божији био такав да заједно служимо свету литургију и да се заједно Богу помолимо пред светим моштима,
и да заједно узнесемо молбе Господу
да благослови сав наш народ, ма где
он био. Свете мошти ћемо испратити
у 12 сати.“
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Протођакон Андреј Курајев:

СПАСЕЊЕ САМОУБИЦЕ
У своме уџбенику спомињем и једну епизоду, преузету из књиге Владимира
Марцинковског, значајног хришћанског мисионара са почетка прошлог века.

К

ао емигрант, он се 20-тих година нашао у Паризу, где је неком приликом прелазио један мост преко Сене, који се у народу називао
„мост самоубица“. Златна младеж Париза је имала обичај да окончава свој живот, скачући са овог моста. И Марцинковски је ишао по овоме мосту и угледао младића, који се очигледно припремао да закорачи преко ограде. Шта чинити? Звати полицију? Док она дође, момак ће скочити. Започети
философско убеђивање? И ово би било бесмислено. И тада се он пролазећи
поред, одједном зауставио и запитао овог момчића: „Младићу, да немате случајно новца?“ Младић је могао све очекивати, само не питање о новцу. „Да,
имам! А зашто питате?“ Марцинковски наставља: „Опростите, млади човече,
али мени се чини да вама паре више нису потребне!“ Разуме се, младићу није
било тешко да закључи да његови франци нису потребни рибама. Тада мисионар наставља: „Знате, ја уважавам ваш избор, – сви смо ми читали „Зле духове“ Достојевског, стога је разумљиво да је по среди поетика самоубиства…
Ја нећу звати полицију, јер то је ваше право, ваш избор. Но, ево овде низводно има један сиротињски кварт. Могу ли вас замолити да одложите бар на 5
минута извршење ваше интересантне одлуке. Пођите тамо и подајте свој новац некој многодетној породици“.
Момак је пристао, али се није више враћао назад. Ове речи Марцинковског су биле мотивисане добрим познавањем психологије самоубица. Неретко самоубица и поред свега покушава да по могућности одложи што даље последњи корак, последњи уздах. И још он тражи повода да се одрекне од свог
плана, али тако да не падне у сопственим очима, а и да у очима пријатеља не
испадне кукавица и слабић.
Момак се није вратио на мост самоубица зато што је човекова савест
устројена исто као и очи код жабе. Жаба види само предмете који се крећу, а
непокретне предмете она види само онда када је сама у покрету. Скочивши
она види камење, дрвеће и др.
Тако је и са људском савешћу: у пасивном стању она не види ништа, у том
погледу ни смисао живота. У оваквом стању је врло убедљиво премишљање
на тему „слобода или ропство – свеједно је“.
Међутим, ако ти почнеш да чиниш добро другим људима, то јест састрадаваш им, тада све постаје много јасније. Ако је душу покрио облак чамо-

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ

33

тиње, најбољи начин да се нађе смисао живота је да се пође у дечију болницу. Управо тамо се врло брзо долази до закључка да је живот вредност за коју
се треба борити.
Ову причу са самоубицом помињем у лекцији, покушавајући да објасним,
како милосрђе, то јест помагање другоме спасава живот самоме теби.
Превео: Небојша Ћосовић

ИСТИНИТА ПРИЧА

Ј

едном је живео један црквењак који је био испуњен поштовањем,побожношћу и страхом Божијим. Он је био од оних какви
бисмо ми волели да будемо – чувар и помоћник цркве. Црква је
била саграђена у част Часног Претече , Светог Јована Крститеља. Црквењак је у тој цркви звонио на звонику са обе руке, јер је било три или четири звона. Али десило се једног дана да је имао повреду леве руке и није
могао да звони само једном руком. Због тога је био веома жалостан. Дан
великог (Претечиног) празника је дошао, а он није више могао да звони
тако лепо, ритмично и нормално као пре, већ је звонио прво на једна па
на друга звона, никада на сва заједно и по устаљеном реду.
Шта му је, дакле, преостало да уради? Отишао је до Часног Претече
и рекао му:
– Слушај ме, о Светитељу! Ово је твоја црква, видео си моју руку; не
могу са само једном руком. Зато, дођи овамо!
Узео га је за руку и Претеча се издигао из иконе!… и кренуо са њим
напоље до звоника.
– Сада ми покажи како да звоним на звона!
Претеча је тада од конопаца направио клизеће чворове као омче и натакао их на оба стопала, руку и лакат црквењака и показао му начин како да ватрено звони звонима.
– Много ти хвала – рекао је црквењак светитељу.
И звонио је звонима како му је показао Славни Претеча.

ЗА ВРЕМЕ ВАСКРШЊЕГ ПОСТА, БОГОСЛУЖИМО:
СВАКОГА ПЕТКА И СУБОТЕ ОД 9:00, НЕДЕЉОМ ОД 10:00
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РАДОВИ У ЦРКВИ И ОКО ЦРКВЕ
Прошла 2019. година била је врло плодоносна у нашој Црквеној Општини.
Овом приликом се захваљујемо свим парохијанима и људима добре воље који
су на било који начин помогли да планирано реализујемо.
Тако смо заслугом: г. Александра
Ченића купили нов „Христов Гроб“ у
који на Велики Петак полажемо Свету Плаштаницу

И напокон, захваљујући г. Маринку Малешевићу, који је финансирао
НОВА ВРАТА између припрате и
лађе цркве, у храму је много топлије.

Улазак у Храм је добио нови изглед, полагањем гранитних плоча, за
шта захвалност дугујемо г. Тихомиру Величковићу.

Из редовних прихода успели
смо да од ЛИНЦ АГ купимо 168м²
земљишта поред храма, а које смо до
ове године користили под закупом.
Радови на уређењу црквеног дворишта су у току.
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ПРОСЛАВА 800г САМОСТАЛНОСТИ СПЦ
Часни оци, драги гости, браћо и сестре, ове године наша Српска
православна црква обележава 800 година своје самосталности, а
Српска православна црква у Линцу, захваљујући управо тој, једном за
увек оствареној самосталности, ове године обележава 50 година свог
постојања.

С

рпска црквена општина у Линцу основана је 1969.године. На почетку, богослужења су вршена у једној сали од 50м2, у Шубертштрасе
у Линцу. То је било сасвим довољно за мали број верника који су се
тада ту окупљали. Током следећих 16 година, на овој парохији променило се
неколико свештеника, али није било значајних промена ни у броју парохијана, нити у цркви.
Упркос веома тешкој ситуацији по питању живота и рада, доласком младог свештеника Драгана Мићића и његове попадије Гроздане у ову парохију
1988. године, број парохијана је полако почео да расте. Људи добијали вољу
да помогну и допринесу ширењу православне заједнице. Просторија у Шубертштрасе постала је тесна и неприкладна за све бројнији народ и редовна
богослужења. Прота Драган се обратио надлежнима у Диоцези Линц и затражио помоћ у адекватном решавању богослужбеног места. Већ 1990-те године
седиште парохије се премешта у стару и напуштену католичку цркву светог
Северина на Хафену. Упорним радом на оцрковљењу српског народа храм се
постепено, из дана у дан, пунио све већим бројем верника.
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Године 1991. блаженопочивши патријарх Павле долази у Аустрију и током
свог боравка, посетио је и благословио парохију у Линцу, њеног свештеника
и парохијане. У том тренутку, за потребе богослужења се користи црква која
је још увек католичка, тако да је било потребно прилагодити простор потребама православног богослужења, постављањем иконостаса, сликаних икона
на зидове и осталог.
Године 2004. сазрели су услови и указала се прилика да се овај храм откупи од Диоцезе Линц. Исте године закључен је и потписан Уговор о куповини храма.
Велико освећење, уз присуство надлежног архијереја, владике Константина, других владика, свештеника и многобројног народа, извршено је 5. јуна
2005. године. Одмах затим, са великим полетом, приступило се детаљном реновирању храма: увођењу подног грејања, поплочавању пода мермерним плочама, осликавању олтарског простора, а касније и целог храма фрескама.
Уступила је и изградња нове капеле за паљење свећа са продавницом и два
тоалета. Без паузе, изнад постојеће сале, почели су радови на изградњи нове
сале – библиотеке, која је сада центар за образовни и културни живот парохијана. На кров храма је постављен нови централни православни крст, а касније још 4 нова православна крста. Иза храма, на западној страни, изграђена
је просторија – радионица, место за алат, а претходно је ту избушен бунар,
тако да се сада за многе радове користи техничка вода, чиме се чува природа и штеди буџет.
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Године 2018. прота Драган је прославио свој јубилеј, 30 година свештенослужења у Линцу, што је дуже од било ког његовог претходника. Може се
замислити колико је ту узнесених молитава, одслужених светих литургија,
стајања у Светом олтару, посета домовима верника, благослова, крштења,
венчања, исповести, причешћа, колико је ту часова веронауке и још много
тога. Црквена општина у Линцу има веома богату издавачку делатност – часопис Православац континуирано излази већ 28 година. Такође, настава веронауке у црквеној општини Линц организује се успешно од 1991. године.
Данас је храм „Светог Василија
Острошког Чудотворца“ у Линцу, са
његовим многобројним парохијанима, који сваке недеље и празника испуњавају цркву и молитвено учествују
у свим светим богослужењима, постао центар српског верског, образовног и културног живота у Линцу и шире. Захваљујући стрпљивом и мудром
вођству, многи верници су успели да
спознају суштину православља – значај молитве, поста и причешћа и зато
радо доприносе изградњи храма и ширењу српске православне заједнице.
Све ово време, воде се многобројне борбе са искушењима разних врста. Али, захваљујући одговорном
управљању црквом парохија у Линцу
може без страха да гледа у будућност.
Иако је урађено доста на реновирању
и прилагођавању храма православним
потребама, остаје да се стечено још више унапреди, јер увек може лепше и
боље.
У последње време, фокусирани смо на развој и унапређење Школе српског
језика и веронауке која је почела са радом прошле године. Ове године организовали смо и часове веронауке, желећи да уложимо све расположиве капацитете у одгој и образовање наше деце. Млади су они на којима свет остаје,
а на нама је да им пружимо стабилну основу на основу које могу да граде будућност.
На многаја љета!
Гала Дојчиновић
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ДУХОВНО ВЕЧЕ
Високопреподобни архимандрит Стефан (Вучковић), игуман манастира
Велика Ремета на Фрушкој Гори, био је гост 21 и 22. децембра 2019.
године нашој црквеној општини у Линцу. Отац Стефан је дошао у пратњи
архијерејског намесника шабачког, крстоносног проте Милана Пантелића.

Н

а духовној трибини која је
одржана у суботу после вечерње молитве, игуман је
верном народу говорио о средствима
за спасење душе и опасности практиковања неких нових понуда које нам
долазе са разних страна. Све то је повезао са искушењима са којима се сусреће наш човек а поготово ми који живимо у дијаспори. На крају предавања
о. Стефан је одговарао на разноврсна
питања присутних, а на пар питања одговорио је и прота Милан Пантелић.
Боравак у Линцу, игуман Стефан је
искористио и да се подсети давних 70их година када је као млад момак овде
радио. Није пропуштена прилика да се
посети новосаграђена спомен капела у
Маутхаузену за коју је и он издвојио свој новчани прилог.
Сутрадан је у препуном храму одслужена Света Литургија, а много је и
оних који су пришли Светој Чаши.
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ВРЕМЕПЛОВ ПАРОХИЈЕ
„СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ ЧУДОТВОРЦА“
У ЛИНЦУ
ПОДСЕТИМО СЕ НА ДОГАЂАЈЕ ПРЕ 10 ГОДИНА
1. Пре нешто више од 10 година, тачније 4. октобра 2009 године, освештана је капела за паљење свећа у славу Покрова Пресвете Богородице.
Овај свечани чин обављен је: „...за време Његове Светости Патријарха
српског Г. Павла, благословом и чинодејством Његовог Преосвештенства
Епископа средњоевропског Г. Константина, надлежног пароха протојереја
Драгана Мићића, уз саслужење архијерејског намесника за Аустрију протојереја-ставрофора Ђорђа Кнежевића и јереја Љубомира Болића а у присуству архитекте капеле г. Борислава Тегелтије, кума г. Александра Ченића и
благочестивог народа парохије Линц, као и гостију из суседних парохија...,
на Славу Божију и за опште добро људи на земљи. Амин.“
2. На светом архијерејском сабору СПЦ, 22. јануара 2010 г. изабран је за
Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког и Патријарха
српског, Г. Иринеј (Гавриловић)
3. На позив проте Драгана, хор „Свети Георгије“ из Бечеја, гостовао је у
мају 2010, и учествовао у манифестацији „Дуга ноћ цркава“ у Линцу. У нашем храму они су својим концертом приказали лепоту православног појања.
Наши фрескописци који су у то време радили на осликавању храма, практично су присутнима приказали вештину фрескописања. На сва питања о православној вери, радозналим гостима, одговоре на одличном немачком језику, давали су ученици богословије.
4. 5. јула 2010 г, наш прота Драган је као изабрани делегат у Скупштину
дијаспоре и Срба у региону, учествовао у заседању на крају којег је једногласно и свечано донета Декларација о унапређењу односа матичне државе
и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону.
5. Приликом своје посете Аустрији, на дан Усековања главе Светог Јована Крститеља, 11. септембра 2010 г, нашу парохију у Линцу, посетио је Његова Светост, Патријарх Српски, Г. Иринеј. Уз дочек и присуство више од 2000
верника са свих страна, патријарх је у пратњи четворице владика: Архиепископа охридског Г. Јована, Епископа далматинског Г. Фотија, Епископа моравичког Г. Антонија и надлежног епископа Г. Константина, 14 свештеника из
Аустрије и четири ђакона, одслужио Свету Архијерејску Литургију.
На крају Св. Литургије, Његова светост, Патријарх Иринеј, доделио је проти Драгану Мићићу велико признање „Напрсни Крст“ и звање „Протоје-
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реја-ставрофора“ које је највише одликовање у СПЦ за изузетно залагање и
рад у протеклих 20 година на парохији у Линцу.
После службе у храму у Линцу, патријарх Иринеј је са свештенством освештао земљиште за изградњу спомен-капеле у селу Стари Маутхаузен, где
се налази гробље 8000 Срба, који су за време заробљеништва у Првом светском рату овде оставили своје животе.
(Преузето из часописа „Православац“, бројеви 45 – 48, од јануара до децембра 2010 г.)

ДА НАМ БУДУ ЈАСНИЈА
НЕКА ПИТАЊА НАШЕ ВЕРЕ – КЊИГА I
Када се читају молитве жени у четрдесети дан по рођењу детета?

ПИТАЊЕ: Кад треба вршити молитве „жење родилницје по
четиридесјатих днех“ и уцрковљење детета? Неки свештеници врше
ове чинове пре крштења детета, поред свега тога што у Требнику пише:
И ашче младенец кршчен јест, творит јереј воцерковљеније. Ашче же
ни, творит сије по крешченији“. А тако казује и проф. Мирковић у својој
Литургици.

И

зложите ову ствар с образложењем. Можда ће Вас послушати они
који чине супротно прописаном.
ОДГОВОР: Не знам да ли ћe хтети да послушају мене, односно
разлоге које износим, други, но да ли ћете наћи у себи добре воље, да прихватите образложене разлоге Ви, не само у овом, него и у другим питањима? Често, наиме, бива да је необразложена навика моћнија од образложених разлога, те велики број људи лако прихвати очигледно слабе доказе, који потврђују
њихову навику, а тешко јаке који су томе супротни.
Ако обратите пажњу чињеницама, разлагање постављеног питања показаће Вам да поступак свештеника, који уцрковљење детета врше пре његовог
крштења, није бесмислен, као што на први поглед може изгледати, с обзиром
на разлоге које изнесосте и на друге који се још могу навести. Јер поред црквенословенског Требника, и примедба у неким грчким савременим Евхологијима – Требницима, казује такође: „И ако је дете крштено, чини јереј уцрковљење. Ако није, чини то по крштењу“, а тако исто у бугарском: „Ако је
дете крштено, свештеник га уцрковљава. Ако није крштено, ту се чини отпуст, а уцрковљење се оставља до иза крштења“.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ

41

Поред проф. Мирковића, исти овај став налазимо код руских литургичара – К. Никољског: „До крштења његовог (детета) не врши се уцрковљење
(Требник), као што се слично томе и одраслим, који још нису крштени, не дозвољава улазити у цркву“, а слично код С. Булгакова и Г. Дебољскога.
Ако пажљивије размотримо цео овај обред, видећемо да се састоји из два
чина, из молитви за матер детета (прва и друга садашњег чина) и молитви
за дете и његово уцрковљење (трећа и четврта). И један и други чин постали су по угледу на еванђелски догађај кад је у 40-ти дан, по рођењу Господа
Исуса, Света Богородица Га донела у храм јерусалимски, ради Његовог представљања Господу и њеног очишћења као породиље, по закону Мојсијевом (3
Мојс. 12, 2-8; Лк. 2-24), иако и једно и друго није било неопходно, јер је Господ као Син Божји увек са Оцем, а Света Богородица, као непорочна Приснодјева, није имала потребе у очишћењу, него су тај чин извршили „испуњавајући сваку правду“.
У грчким рукописима се овако спојена оба ова чина могу се пратити све
до ХII-ХIII века. Из тог је времена најранији рукопис у коме се најпре наводи
садашња трећа молитва, са натписом: „Молитва за уцрковљење детету у 40ти дан“, иза које одмах долази садашња друга са натписом: „Молитва кад наврши жена 40 дана од порођаја“. Слично се налази и у једном нашем рукопису из XIV в. Најпре долази садашња четврта молитва, затим садашња трећа,
па уз примедбу: Таже молитву сију 40 днем, Владико Господи Исусе Христе
Боже наш..., тј. садашња прва, после чега одмах долази чин крштења. У старијим грчким рукописима посебно долази само садашња трећа молитва, а посебно садашња прва најраније у једном рукопису из ХI-ХII века.
Пођемо ли од XI века још у дубљу прошлост, видећемо да у рукописима
нема молитве за очишћење матере детета, него да се налази једино молитва „Господе Боже наш, у четрдесети дан…“ (трећа садашњег чина), у којој је
главна мисао посвећење детета Богу, призвање на њега Божјег благослова, да
се под знаком Часног Крста сачува од противних сила и удостоји Светог Крштења. На њу саму наилазимо редовно у рукописима све до најстаријег, Барберинского, из VIII-IX века, у коме долази са натписом: „Молитва кад се доноси дете у храм у 40. дан по рођењу његовом“.
Свакако да ова молитва потиче из још старијег времена. Можемо се домишљати да је вероватно преузета из поступка са одраслим оглашеним, који
су свакако са молитвом увођени први пут у храм, да заједно са вернима слушају читање Светог Писма и његово тумачење, после чега су, пре освећења
Светих Дарова, на ђаконов позив: Оглашени изиђите! – из храма излазили.
Притом је свакако присуствовао и онај од познатих верних који је гарантовао за истинитост труда оглашеног око исправке свог живота и који је требало да му буде кум при крштењу.
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Из садржаја те најстарије молитве уцрковљења, у којој се и данас, поред
других прозби, моли да се дете удостоји просвећења у Светом Крштењу, види се очигледно да је уцрковљење вршено пре крштења. Прозба за младенца да се удостоји крштења налази се и у четвртој молитви садашњег чина, а
такође у првој, у којој се моли за породиљу, а затим наставља за новорођенче. Пропис да овом чину треба да присуствује кум, који ћe дете „пријати по
крешченији“, такође претпоставља вршење уцрковљења до крштења. „Из
свега овога јасно се види“, вели проф. Фундулис, „да овај чин и молитве које
садржи, имају смисао кад их ставимо у оквир чинова претходећих крштењу,
који представљају један успон у освећењу новорођеног хришћанина: Благосиља се првог дана, осмог му се даје име и доноси се само до врата храма; у
40. улази у храм и посвећује Богу, да би следили „у одговарајуће време“ ексорцизми, одрицање од сатане, сједињење са Христом, обновљење водом и
Духом, и Причешће Тела и Крви Христове, које све ово печати. Уосталом,
ови чинови се налазе у овом поретку и у нашим Евхологијама“. Закључујући,
проф. Фундулис каже: „У доба, дакле, кад је састављен чин четрдесетнице
(уцрковљења), и по духу његовом, пре њега вршење крштења јавља се само
изнимно, кад то диктирају посебне нужде. Ово се види и из одредбе натписане над молитвом у осми дан, која само у случају опасности за живот новорођенчета, да не умре непросвећено, саветује да се пожури са крштењем“.
Како су, по сведочанству Етерије, и других старих писаца, за 40 дана Великог поста катихумени били обавезни да долазе на поучавање у вери и тако припремани за крштење, биће да је према томе постао обичај у Цркви да
се у току 40 дана спрема и дете за крштење молитвама, и уцрковљењем, „од
када је, дакле, новорођени катихумен“, како вели Свети Симеон Солунски.
Али могућност да дете за то време умре некрштено присиљавала је и родитеље и свештенике да га крсте не чекајући 40 дана, те Свети Симеон Солунски износи као принцип: „Нема за то (крштење) одређено време дана и часова, да не би непросвећено умрло дете, него ако би био страх од смрти, одмах
кад се роди, све се врши по правилу (крштења)“. По сведочанству Булгакова,
у Руској цркви крштење детета, пре 40 дана, „обично бива у садашње време“, а тако је и у Српској.
Чињеница крштења многе деце пре 40 дана проузроковала је како актуелност постављеног питања, тако још и питања: Како читати молитве уцрковљења кад је дете већ крштено, обзиром да му тада није први пут да се уноси у цркву, јер је то већ учињено кад је крштавано и миропомазано, и да се
у њима крштење помиње као нешто што тек треба да се изврши итд? У грчкој цркви „ретко и само у случају болести, крштавају се новорођенчад пре 40
дана“. Мада стога ређе него код нас, вршење уцрковљења детета по крштењу
јавља се као проблем и код њих.
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Питање на који је начин, у појединостима, првобитно вршено уцрковљење,
до данас није коначно решено, јер сем читања наведене најстарије молитве и
података које она пружа: да је вршено пре крштења, у присуству мајке и кума (иако се они изрично помињу тек у четвртој молитви), других детаља из
старог деоба нема. У XV в. неке од њих даје Свети Симеон Солунски. Према
његовом излагању, свештеник је узимао дете од матере и са њиме чинио знак
клањања пред олтарем „објављујући тако као посвећење Богу (ово) клањање
Творцу“. Биће да је при томе певао, као и данас, тропар празника Сретења и
говорио молитву Светог Симеона Богопримца: Њиње отпушчајеши…, а затим дете предавао матери или куму. Свети Симеон такође помиње и вршење
крштења пре уцрковљења, и разлику вршења уцрковљења са дететом које је
крштено и оним које није крштено: „У четрдесети дан, вели он, опет се доноси (дете) мајком у храм и као дар приноси се Богу… И ако је дете крштено, уводи га (свештеник) у олтар и обводи га около, и тада чини клањање…
Ако ли није крштено дете, ставши пред стубове, и учинивши да се дете поклони према олтару, предаје га матери и чини отпуст“. Неке детаље налазимо у чину уцрковљења у Гоаровом Евхологиону. После све четири садашње
молитве свештеник узима дете и, чинећи њиме знак крста пред дверима храма, говори: „Уцрковљује се раб Божји…“ Даље поступа и говори као што је
у савременим Требницима и уводи у Свети олтар, ако је мушко (Ако је женско, до красних врата, и ставља пред врата олтара, одакле га кум узима и по
отпусту односи).
У нашим рукописима налазимо такође извесне детаље. Ни у једном нисам
наишао на примедбу да чин треба вршити по крштењу, ни како би се тада говориле молитве, иако у некима постоји примедба, ако је дете слабо и не сиса,
да не треба чекати трећи или шести дан, него га одмах у дан рођења крстити, а у неким, у првој молитви, ако је дете умрло, свештеник „чати до зде“, а
ако је живо „и сије“: От њеје рожденоје отроче… По некима, као код Гоара,
при уцрковљењу мушко дете се уноси у олтар, а не женско. По другима пак,
у олтар се уноси и женско, али док се мушко обноси око све четири стране
Часне трпезе, женско се обноси само са три (не и са западне: Ва предњу убо
страну не приходит).
Да се од вековног вршења уцрковљења са некрештеним дететом дође до
прописа да се оно може вршити само са већ крштеним, мислим да је најјачи подстицај учинило схватање Светог Симеона Солунског да у олтар не
улази некрштени. Процењујући да је много боље да се дете посвећује Богу проношењем кроз олтар, него без тога, поред других разлога, дошло се
до прописа да се крштење врши пре уцрковљења. Но и после тога, у чину
су остале оне исте молитве у којима се крштење детета помиње као ствар
која тек треба да се изврши, без упутства како их сада, у промењеним ус-
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ловима, треба чинити. Ако се о томе не говори у црквенословенском, говори се у грчком Евхологиону из 1754. г. У њему се за трећу молитву каже да
ако је дете крштено, уместо речи: „Да удостојивши се Светог Крштења…“,
свештеник треба да каже: „Да ради Светог крштења, кога се је удостојио,
добије део изабраних Царства Твога“. А иза четврте (Боже, Оче Сведржитељу…), у истом случају, да је или сасвим не треба читати, или не говорити речи: „И удостој га у време благопотребно…“, закључно са речима „именом Христа Твога“. Исте примедбе налазимо у савременом Евхологиону
званичног издања Грчке цркве, такође у Агиасматариону Е. Скарпа, као и
у бугарском Требнику.
Поједини литурчики писци дају исто упутство за читање ових молитава
ако је дете крштено, нпр. К. Никољски и С. Булгаков, од којих последњи при
томе износи три могућности: Или да се молитве за дете сасвим изоставе, или
да се изоставе изрази о томе да га Господ удостоји крштења, или, најзад, да
се такви изрази, уместо у будућем, кажу у прошлом времену. Проф. Фундулис упућује на овакве примедбе новијих штампаних Евхологија и вели да у
првој молитви треба изоставити речи „да се удостоји и духовне светлости и
приброји Твоме светом стаду“. У трећој изоставити речи: „Да се достојиш
Светог крштења…“, све до возгласа: Јер си ти…
Као што се примећује, у овој ствари није уопште спорно вршење у 40. дан
молитава породиљи, ради њеног очишћења и приступања Светом Причешћу.
Овај чин не зависи од тога да ли ће се истог дана вршити уцрковљење детета, да ли је оно крштено или није, јер се ове молитве читају породиљи и у
случају да је дете умрло. У питању је, као што се из целог излагања види, вршење уцрковљења детета у 40. дан, тј. да ли га вршити пре, или после његовог крштења? Док Црква не донесе друкчију одлуку, у важности су прописи
садашњег Требника, те уцрковљење треба вршити после крштења, иако се
при томе губи смисао првог уношења детета у храм и посвећења Богу.
Кад се врши уцрковљење женског детета, неће се оно проносити кроз олтар, према наредби савремених наших и грчких Требника, мада је, како наведосмо, по нашим рукописима и тврђењу проф. Фундулиса, и оно проношено кроз олтар. „Смисао је чина уцрковљења детета да се оно приноси Богу и
Њему посвећује“. А то је једнако потребно и мушкој и женској деци, те је раније једнако и вршено.
Гласник, децембар 1985.

Српска православна црквена општина Линц, библиотека "Острог"
Поштовани љубитељи добре књиге, упис нових чланова, издавање и примање је
суботом од 16,30 до 17,50 и недељом од 11,30 до 12,00 часова
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ЗАДРЖИТЕ ВИЉУШКУ!!!
Једној младој монахињи дијагностикована је тешка болест и речено јој
је да јој је остало још само три месеца живота. Будући да је одлучила да
среди све своје ствари пре смрти, позвала је игуманију како би је упознала
са неким детаљима везаним за њену последњу жељу.

Р

екла је које би песме волела да се певају на њеној сахрани, које би библијске стихове желела да говорник нагласи у беседи и у којој одећи
би волела да је сахране. Тада се млада сестра сетила нечег што јој је
било јако важно.
„Има још једна ствар“, рекла је узбуђено.
„Шта је то?“, упита је игуманија. – „Ово је јако важно“, наставила је млада сестра. – „Желим да ми у десну руку ставите ВИЉУШКУ!“
Искусна духовница је гледала у младу сестру, не знајући шта да каже.
„То Вас је изненадило, зар не?“, упитала је млада сестра. – „Па, да будем
искрена, збуњена сам овим захтевом“, одговорила је мати игуманија.
Млада сестра јој објасни:
„Моја бака испричала ми је једну причу и отада је ја увек причам другима.
Покушала сам пренети ту исту поруку људима које волим и којима је потребно
охрабрење. У свим овим годинама откако сам у манастиру радујем се позиву
на оброке. Сећам се како су ми сестре, увек када би се са стола склонило главно посуђе, шапутале на уво: „ЗАДРЖИ ВИЉУШКУ“. То ми је био омиљени
тренутак, јер сам знала да долази нешто боље, нешто попут укусне торте или
воћног колача. Нешто прекрасно и укусно. Зато бих волела да се људи , кад ме
у ковчегу виде с виљушком у десној руци, запитају: „Шта значи ова виљушка?“
Тада ћу им поручити: „Задржите своје виљушке, најбоље тек долази“.
Очи старешине манастира испуниле су се сузама радосницама док је грлила ову мудру сестру на растанку. Знала је да је то, можда, последњи пут
да је види живу. Истовремено је знала да је њена слика новог света јаснија од
њене. Имала је јаснију и чвршћу слику новог света него многе сестре пуно
старије и искусније од ње. Она је ЗНАЛА да после смрти долази нешто боље.
Кад су људи пролазили поред ковчега те младе сестре, видели су је одевену у лепу црну мантију са виљушком у десној руци. И увек изнова, игуманија би зачула питање: „Шта значи ова ВИЉУШКА?“
И увек би се изнова насмешила. Током погребног говора испричала је присутнима о разговору који је водила са сестром непосредно пре њене смрти.
Такође им је објаснила шта та виљушка значи. Игуманија је присутнима рекла како не може престати размишљати о виљушци, а и уверена је да нико од
присутних неће отићи равнодушан. И БИЛА ЈЕ У ПРАВУ.
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АКО МОРАМО ДА СЕ ТРУДИМО У БРАКУ,
ДА ЛИ ЈЕ ОНДА БОЉЕ РАЗВЕСТИ СЕ?
Једном приликом ми је, као аутору породичних текстова, стигло
емотивно писмо. Био је то „вапај душе“ поводом православне реторике
о породичним односима. Писмо није било хистерично нити љутито – пре
би се рекло да је сабеседница покушала саосећајно да ми објасни и да ми
отвори очи за нешто што је њој очигледно. Шта то?

О

на је са жаљењем приметила како је глупо писати и распредати о
породичном животу као пољу труда над самим собом и над односима. И наводила је отприлике овакве аргументе: „Љубав би требало да надахњује човека. Ако је у браку свима због нечега тешко, компликовано, ако се људи стално нешто труде над собом и самоограничавају се, што
се не би развели? Можда је тада стварно боље развести се. Зашто учити мужа и жену неком чудном, запетљаном суживоту, када би они једноставно могли прекинути односе који их исцрпљују. И успоставити нове, у чему је проблем? Не живимо у прошлости када је жени било немогуће живети без мужа,
када је била принуђена да се прилагођава, да се уклапа. И зашто сада млатити
празну сламу ако се људи нису сложили, ако је изгубљен душевни комфор?“
Звучи убедљиво, зар не? Ево једноставно замислите да немате религиозна
убеђења, да не размишљате са позиције заповести, него као „и сав све“. Па,
са те светске тачке гледишта „има ту нечега“.
И да ли је могуће озбиљно се успротивити тако једноставним и атрактивним паролама, које пријају самољубљу. Па, можемо покушати да као аргумент да наведемо децу: добро, ако нема религиозних мотива да се сачува
породица, сетимо се деце. И о деци сте већ размислили – ту је не мање савремена и популарна поставка о томе да је за дете боље да живи са самом, али
спокојном мамом која цени себе, него у конфликтној породици, унутар затегнутих, нестабилних и нелагодних односа.
Данас се као критеријум „исправних“ односа признаје првенствено психолошки комфор учесника.
Као аргумент овде не можемо употребити оно што пише у Светом Писму.
Речи Откровења о забрани прељубе и „једној плоти“ не звуче озбиљно за
овоземаљски ум који односе већ дуго не посматра као нешто постојано. Напротив, данас као критеријум „правилних“ односа психолошки гуруи признају првенствено психолошки комфор учесника, а представе о комфору су
нарочито подложне промени.
И овде тек нема смисла говорити о томе да „комфор“ није наша реч и да је
она страна хришћанству. Обична реч. Просто, комфор је ниже од радости, мање
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од блаженства, уже од среће, а љубави није ни за мали прст. Али ко није у стању
да схвати нешто тако апстрактно, тај може да тражи… Па рецимо, комфор. Само, чак и с те тачке гледишта, идеја о раскидању супружничких односа тек тако, због губитка комфора, веома је чудна. Просто замислите ту ситуацију не с
духовне, већ с баналне, животне позиције. Замислите је у најприземнијој области. Ево, купили сте нове ципеле. У почетку вам нису биле нарочито удобне,
нису се разгазиле, али су биле лепе и атрактивне. Онда се обућа прилагодила
нози и чинило се да је дошла удобност, али се флекица одлепила. И изнова је
неугодно храмати на једну ногу. Могуће је мало се потрудити и однети на поправку те већ опробане ципеле које су нам сад баш по мери, наместити флекицу и најзад их носити са задовољством. А може се и полудети, бацити те ципеле, купити нове, поново се трудити да се разгазе, трпети жуљеве, и тако четири
пута у сезони. Кад се све сабере, у ком случају имате више шанси за комфор?
Долазимо до закључка да је чак и човеку који у односима тражи само психолошки комфор глупо да до њега долази тако што ће непрекидно мењати
партнере. У почетку у односу двоје људи не може бити никаквог комфора.
Заљубљености и еуфорије – да. Али притом је још много затворености, снебивања, још није успостављено потпуно међусобно поверење. Још се свако
пита како да се представи пред другом половином, свако је помало на опрезу.
Дубоко општење долази касније и постаје процес који се непрекидно развија. Људи који су успели да се истински открију једно другом у браку, узрастајући схватају да је процес узајамног упознавања бесконачан. И само на
том нивоу отворености и блискости могуће је нешто што личи на „психолошки комфор”, као и дубока приврженост и љубав.
Но, раскидајући односе већ у првој години брака, и безброј пута ступајући
у нове, човек тако и остаје вечно у том стању „опреза“. Он никада и ни са ким
не може живети у истински блиским односима, а то значи да му је загарантован вечити некомфор, тј. нелагода дебитанта који стоји на сцени пред само
једним гледаоцем – новим партнером.
С друге стране, пример с ципелама није сасвим одговарајући – ипак живот у браку завређује нешто више поређење. Узмимо за пример однос деце
и родитеља. Никоме не би пало на памет да, када процес васпитања лишава
маму „психолошког комфора“, она може узети детенце за ручицу и одвести
га у дом за незбринуту децу. Не, него стручњаци траже форме и методе васпитања и комуникације, предлажу начине психолошког растерећења за преморене родитеље… Али нико не сумња у то да је уморити се или искусити
некомфор у процесу васпитања деце нормална ствар – потребно је само да се
потрудимо да умор и негативне емоције не заузму главно место у односима.
Супружници нису мање блиски (а идеално би било да су ближи) него деца и родитељи. Зато је чудно прихватити њихове односе на сасвим другачији
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начин: није успело, не треба се ни трудити. Дај га у „дом за незбринуту децу“, условно говорећи.
Још нам говоре да су односи за које је потребан труд – чудни. Али зар није чудан живот човека који није навикао на душевни труд? Самоограничавање је досадно, уздржавање је компликовано, компромиси су тешки? Али то је ниво сложености коју развојна психологија представља као норму очекивану за узраст
од 8–9 година. Већ у том узрасту човек постепено овладава навиком свесног
деловања (то је оно када није баш да желим, али схватам да треба), постепено
развија самоконтролу као и умеће да влада емоцијама. У старијем адолесцентском узрасту делимично овладава вештином узајамних уступака. И изнова одраслом човеку говоре да у узрасту од 20–30–40 година, све ово више не важи.
„У браку не треба ништа да радиш ако нећеш, уопште не треба да контролишеш емоције, доле компромиси…“, и тако даље у том стилу. Одраслом човеку у односима са супротним полом предлажу да се врати у детињство и да
се понаша по принципу: „Покушаћу да саставим макету, није успело, готово! Узмите своју играчку, ја идем да се играм другом.“ То јест, предлаже нам
се да сви без изузетка постанемо инфантилни, понављачи с неразвијеним социјалним интелектом, да се изразим потпуно светским језиком. Зар није тако?
Живот у браку нам пружа јединствено искуство сазревања. Он учи човека
да осваја све новије и новије облике одговорности, развија социјални и емоционални интелект – умеће да се осете емоције и потребе другога, затим навику конструктивног узајамног деловања и решавања конфликата, пружа могућност освајања и усклађивања у животу све новијих и новијих социјалних
улога (кћер, жена и пријатељ, мајка, васпитач, бака…). Јасно је да ово идеална
слика брака у ком су људи спремни да уче и прихвате одговорност, траже компромисе и поверавају се једно другом. Оно што је битно јесте да је у браку такав идеал потенцијално могућ. Могуће га је достићи – не одмах, али је могуће.
А у односима из којих се предлаже да се изађе приликом појаве првих трзавица како се не би претворили у „рутину, труд и некомфор“, чак ни потенцијално нису укључени сви ти аспекти психолошког сазревања. Они претпостављају да ће човек остати у улози детета које само напући усташца и
надури се: „Постало је тешко, нећу више!“
У љубави и браку не може потпуно изостати душевни труд, јер је то прожимање две сасвим различите душе које уопште не личе једна на другу (зар
је лако тополи да се пробије кроз асфалт?). Брак је узрастање, а оно никада
није лагодно. Али у њему, у браку, постепено наступа и сасвим посебна радост јединства, зрела мудрост и топло једномислије.
Све то је далеко веће и важније од „психолошког комфора“.
Аутор: Елена Фетисова, жена руског свештеника
Превод: Александра Ђерић и Олга Милојевић
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ПАРОХИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЦРКВЕ
Црква је Божанска установа, чији је задатак остварење Царства
Божијег већ овде на земљи и увођење људи у вечни живот, који се остварује
проповедањем Јеванђеља. Свети ап. Павле каже: „Јер сваки који призове
Име Господње биће спасен. Како ће, дакле, призвати Онога у кога не
повјероваше? А како ће чути без проповједника? (Рим. 10, 13-14).

Д

а би Црква остварила постављено јој узвишени циљ на земљи, неопходна су јој одговарајућа средства. Велики црквени правник и канониста Никодим Милаш, с правом каже да Црква, вршећи своју
мисију на земљи, мора поседовати и земаљска добра, да би могла одговорити потребама хришћанског богослужења, издржавати свештенство и помагати оне који очекују помоћ и заштиту Цркве.
Ово право заснива се како на природном, тако и на Божанском праву. Путем добровољних приноса чланова, од оснивања првих хришћанских општина, стварана су материјална средства за рад Цркве и помоћ сиромашнима.
Због тога је још грчко-римско законодавство, од Константина Великог, ослобађало црквену имовину од државних пореза.
Задужбинарски дух и задужбинарство красило је српски народ кроз целу његову историју. И сама реч „задужбина“ значи да се нешто чини за душу онога који то чини.
Приходи који се остварују у току богослужења (свеће, тас, иконе, црквена штампа и др.) укључујући и прилоге за извршене свете тајне и обреде (кр-

50

ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 74, Јануар – Јун 2020.

штење, венчање, опело, парастос…) као и повремени добровољни и наменски
прилози, врло често нису довољни за успешно вршење мисије Цркве у дијаспори. Епархијски управни одбор наше Епархије, на више својих седница, расправљао је и давао препоруке свештенству и управама црквених општина, да
се вернима објашњава да парохијал треба да буде обавеза сваког православног
Србина, јер је то најбоља гаранција за будућност мисије Цркве и опстанак нашег народа у дијаспори. Ако парохијал већ деценијама постоји у епархијама у
отаџбини, још и више би требао да буде присутан и да се подразумева у дијаспори (иностранству). Овде се такве обавезе углавном обављају путем налога у
банци (Dauerauftrag), па макар и у минималном месечном износу. Такав начин
плаћања је могућ свим верницима и онима са најмањим примањима, на најлакши начин. Давањем налога у банци тај издатак се не би ни осетио а Цркви би
се обезбедила редовна средства за остварење њене мисије а највише њене борбе против асимилације нашег народа у дијаспори. Са мало добре воље брзо би
се стекле навике редовног помагања своје цркве и то не би никоме тешко пало.
Због свега изложеног ваша Црква од вас очекује, а епархија апелује на вас,
да редовно помагање своје Цркве путем парохијала постане обавеза сваког
православног Србина у дијаспори:
Одазовите се позиву свога свештеника и Управе црквене општине и
прихватите годишњу, а најбоље месечну обавезу према својој могућности.
„Ко Цркви даје, Богу позајмљује, а Бог ником није остао дужан. Он ће вам
многоструко узвратити и наградити вас својим даровима.“
ДРАГИ МОЈ ПРОТО ДРАГАНЕ
Желим вам се овим путем захвалити. Ово је нешто што не може да се искаже речима. То можемо само да осетимо, а ја ћу покушати описати мој осећај.
Када сам вас видела поред мог болесничког кревета, осетила сам да су
ме посетили сви анђели и сâм Бог. Када сам узела причест из ваше руке,
тај осећај је тешко објаснити. Тада се јавила нека сигурност. Тога дана сам
имала мању интервенцију са пола наркозе, где нисам заспала већ сам све
чула, али бол нисам осетила. Када су завршили, осетила сам глад, а пар
дана од јела ништа нисам могла ни да видим, а не да једем. Други дан сам
имала апетит и попила кафу којој нисам могла ни мирис осетити. Желела
бих објавити целом свету да је ово жива истина. Желим се захвалити мом
спаситељу. На овом свету нико није вечно остао, па нећу ни ја, али знам
да ћу, када време дође, отићи спокојна и мирна. Још једном, велико хвала. Љубим вас и волим све и верујте у Бога и нашег драгог проту Драгана.
Ово је порука коју смо прочитали на Фејсбук страници црквене општине Линц, а написала ју је Мирка Видаковић.
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ДА ЛИ ДА СЛАВИМО ОСМИ МАРТ?
У религиологији и у културологији постоји такав рад: митолошка реконструкција. Као што археолог на основу одломка неког стуба покушава
да реконструише изглед храма, као што палеозоолог по кичми покушава да
представи изглед диносауруса, тако историчар религије по гесту, по одломку, по мутном спомену покушава да реконструише оно веровање које је некад било живо и одређивало судбине људи, а затим „изветрило“ и нестало. Ево некакве химне, имена неког чудног духа или божанства. Али какво
је то божанство, зашто се управо у тој ситуацији њему обратио такав
и такав човек? Шта је њему значила та молитва? Какав је морао бити
његов космос, да би у њему те чудне речи биле испуњене смислом?

Т

акав одломак, таква диносаурусова кичма за нас је празновање 8 марта. Шта се крије иза те традиције? Зашто је она тако жива, без обзира што потиче из времена које сад сви грде? Каква су се веровања,
асоцијације, мисли и наде повезивале са тим датумом оних дана када празновање 8. марта није било традиција, него нечувена новост?
Много година сам, кад се тај датум ближио, почињао да питам све које
бих срео, између осталог историчаре и новинаре, који су писали празничне
чланке: „Зашто славимо управо тај дан?“ Пролеће би природно било срести
1. марта. Логично би било поштовати 22. март – дан пролећне равнодневице.
Дан жена могао би се празновати у било који недељни дан пролећа. Али зашто осми март? Не, не, нисам против тога да се празнује неки дан жена, нисам против тога да на почетку пролећа буде неки световни, а не само црквени
празник. Али зашто је за тај празник изабран осми март? Зашто се празнује
7. новембар (дан почетка бољшевичке револуције, нап. прир.) – јасно ми је.
Зашто је дан радничке класне солидарности – 1. мај – свима је такође познато (званична верзија гласи да је то спомен на радничке демонстрације у Чикагу; по незваничној, али врло вероватној, верзији, то је просветитељски
еквивалент Валпургијине ноћи). Али избор осмог марта није објашњен ни на
који начин. Ни званична историографија, ни народна предања, нису сачували ништа о било каквом догађају који се збио осмог марта, и који је био тако значајан и достојан памћења ватрених револуционара да су они заувек решили да чувају спомен на тај догађај.
Али ако људи празнују дан о чијим мотивима празновања њима самима
ништа није познато – зар то није чудно? Не чини ли то могућом ситуацију у
којој извесни људи (статисти, позвани на пра празник обележавају једно, го?
Можда су организатори решили да не објављују тајну своје радости? Тобож,
радост наша је велика, и нисмо против тога да нам цео свет честита тај дан.
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Али ми имамо свој, лични и не сасвим схвативи повод за празновање, а желимо празник светског нивоа, и ради тога да би се сав свет искрено веселио
и да би нам искрено честитао – даћемо му друго профано-егзотерично тумачење празника.
Може ли се онда реконструисати тајни, езотерички садржај тог празника?
Да ли је истина да је осми март – Дан жена? Свима је већ познато да је осми март – „МЕЂУНАРОДНИ Дан жена“. Такође, свима је познато да жене
живе у свим земљама. Уз ово, скоро свима је последњих година постало јасно да је осми март обележаван само у СССР-у (и земљама у којима је победио комунизам, нап.прев.) Зашто га жене осталих земаља нису обележавале? Значи, то није био дан жене као жене. Тог дана је требало славити жене
са одређеним особинама. И те особине се због неких разлога нису нарочито
уважавале у другим земљама.
Узрок те необичности је очит: осми март није дан жене, него жене – револуционарке (у освит револуције „Правда“ га је називала „Даном женске радничке Интернационали“, и клицала: „Слава жени! Слава Интернационали!“
(Велики дан.//Правда, 7. март 1917. године) и зато у земљама у којима је револуционарни талас с почетка XX века спласнуо, празновање Револуционарке
није почело да живи. Јасна је потреба револуционарног покрета да има своје
празнике уместо традиционално – народних, црквених и државних. Јасна је
жеља да се сопствени другови и саборци ободре и почаствују, и да се нађе
повод за то. Веома је умна и ефикасна била идеја да у револуционарну борбу увући не само мушкарце – раднике, него и жене, дајући им њихов покрет,
њихове пароле и њихов празник.
Али зашто је дан, када су револуционарке морале да излазе на улицу и декларишу се о угрожености својих права, као и својој неуништивој уверености о будућој еманципацији, морао да буде баш осми март? Кога су отпустили са посла тог дана? Кога су стрпали у затвор? Ко се од вођа демократског
покрета родио тог дана? Одговора нема.
Значи, мотиви за такву одлуку нису били социјални, историјско-јавни.
Творци тог празника су са њим у вези асоцирали нешто лично, али – шта?
Зашто је тај дан био драг вођама европског револуционарног покрета на размеђи столећа?
Ако су мотиви били лични, треба погледати личности. А тај низ портрета
нам је познат од младости. Тек недавно смо себи дозволили да приметимо да
ове корифеје и хероје није зближавала само припадност партији револуције
и преданост идејама Интернационале. Они су били и етнички сродни. Испоставило се да је Интернационала била невероватно једнонационална. Шта је
– ту је, сада је то чињеница без које је немогућ озбиљан разговор о историји
револуционарног покрета у Европи краја XIX и почетка XX века. Управо су
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припадници јеврејског народа подигли свет у борбу против „света насиља“
и позвали га на рушење истог до темеља.
Сетивши се ове околности, покушајмо да се уживамо у свет тих људи. Замислите себе на месту, рецимо, Кларе Цеткин. Пала вам је на памет сјајна
идеја да створите женски револуционарни обред, користећи женску енергију
за борбу са „ експлоататорима“. И ради консолидације и пропаганде неопходан вам је символички дан, који би био дан Жене – Револуционарке. Каквом
дану дати то значење?
Револуција, како је познато, живи на основу религиозног pathos-a, она сама јесте мит, а за мит је карактеристично мишљење на основу преседана.
Садашње деловање треба да понавља некакав образац, архетип, који се први пут показао свету у митолошки заси-ћено „време оно“. Треба подражавати образац. И митотворачки нагон револуције захтева да се питање постави
овако: Да ли је у историји било жена које су подизале народ у борбу и постизале успех? Немац, Француз, Енглез би се, при тако постављеном питању, одмах сетили Јованке Орлеанке. Али Клара Цеткин је – Јеврејка. И за њу је сасвим природно да асоцира нешто из историје свог народа. И у тој историји је
била таква фигура Јестира.
Пре много столећа она је свој народ спасила од тиранина. Сећање на тај
догађај чувало се вековима. И не само на страницама Библије. Јестири је посвећен свакогодишњи и највеселији празник јеврејског народа –Пурим. Он
се празнује управо у доба преласка зиме у пролеће (код Јудеја је сачуван месечев календар, па зато време празника Пурим помера у односу на наш сунчани календар скоро исто тако како се у односу на сунчев календар помера
време рачунања православне Пасхе.) Можда је те године кад је усвојено да се
слави осми март као „Међународни дан жена“ празник Пурим пао 8. марта.
Мењати сваке године датум празновања Жене – Револуционарке било би и
незгодно, и превише отворено; превише би се уочавало да се ту слави сам Пурим.
И зато је одлучено да се празновање Жене – рушитељке одвоји од празника Пурима, да се фиксира на осми март сваке године, без обзира на лунарни циклус, и
да се тада сви народи света позову да прославе Жену – Борца. Да прославе Јестиру. То јест – да честитају Пурим (без обзира на то јесу ли свесни овога.)
Та замисао би била само оштроумна кад би празник Пурим био само обичан празник типа Дана Жетве или Нове године. Али Пурим је превише уникалан. Ниједан савремени народ нема празник посвећен сличном догађају.
То није религиозни празник. Тако о њему говори „Јеврејска енциклопедија“, подвлачећи да овај празник „ није повезан ни са храмом, ни са било
каквим религиозним догађајем“ (Јеврејска енциклопедија. Зборник знања о
јеврејству и његовој култури у прошлости и садашњости, т. 13, Москва, Тера, 1991, одељак 123).
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Завршило се вавилонско ропство Јевреја. Они који су желели могли су
да се врате у Јерусалим. Истина, показало се да је оних који желе да се врате много мање него што се могло замислити по кукњави и захтевима који су
претходили ослобођењу (из проклињане „тамнице народа“ – Русије – чим су
отворене њене границе отишло је такође много мање Јевреја него што би хтели лидери ционистичког покрета.) Код многих у престоници светске империје (што је онда био Вавилон) ствари су пошле прилично добро, и повелики
број Јевреја није желело да напушта своје домове, на које су у току једног века навикли, да прекидају устаљене везе, трговачке контакте, да губе устаљену клијентелу. На хиљаде јеврејских породица остало је да живи у градовима Персијске империје, и то уопште не у ропском положају.
Ситуација која се развила временом је почела да чуди и саме Персијанце. Гледајући око себе, они су размишљали: ко је кога покорио? Јесу ли Персијанци освојили Јерусалим или су Јевреји освојили Вавилон? Као и обично,
у сличним ситуацијама, последња установа власти која појми претњу националним интересима и покуша да их одбрани јесу такозвани „органи силе и
принуде“. И, гле, слично Крјучкову, који је Горбачову подносио извештаје о
„агентима и њиховом утицају“, персијски министар одбране генерал Аман,
одлази персијском цару Ксерксу (догађаји су из 480. године пре Христовог
рођења) и прича му о својим жалосним открићима.
Као што већ рекосмо, времена су још била далеко од еванђелских, па према томе ни обичаји нису били – хришћански. Реакција Ксеркса била је одлучно-паганска:истребити све Јевреје. Ксерксову замисао дознала је његова жена, царица Јестира. Цар не зна које је она националности. И у тренуцима
заноса и обећања, Јестира од цара извлачи следећа признања и обећања: ти
ме волиш? Значи, волиш и оне које ја волим? Значи, ти волиш мој народ? Значи, ти мрзиш оне који мене мрзе? Значи ти мрзиш оне који мрзе моје пријатеље и родбину? Значи, ти мрзиш мрзитеље мог народа? Онда пусти на вољу
својој мржњи! Уништи моје непријатеље које сматраш и својим непријатељима!“ И Ксеркс, који је без нарочитог размишљања рекао „да“ на сва ова питања, са запрепашћењем је открио да се сложио да уништи све непријатеље
њему мрских Јевреја...
Резултат: на дан 13. адара (тај месец јеврејског календара поклапа се с
крајем фебруара и почетком марта) у све градове империје стиже царско наређење у вези са погромима. Сви су се припремали за убијање Јевреја. Али
су гласници донели сасвим другачији указ. Показало се да је цар дозволио
Јестири и њеном сроднику и васпитачу Мардохеју да саставе указ о предстојећим погромима: „Напишите и ви о Јудејима шта желите, у име царево,
и запечатите царским прстеном... И беху позвани царски писци и би све тако
написано како је заповедио Мардохеј управитељима сто двадесет седам об-
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ласти у име царево – о томе да цар дозвољава Јудејима који се налазе у сваком граду да се сакупе и да бране живот свој, да истребе, убију, погубе све
силне у народу и у области, који су у непријатељству са њима, децу и жене
њихове, и имање да им разграбе“ (Јестира 8, 8-11).
И у току два дана „сви кнежеви у областима, и сатрапи, и извршиоци царских послова подржаваху Јудеје. И убијаху Јудеји све непријатеље своје, и
истребљиваху их, и поступаху са непријатељима по својој вољи“ (Јестира 9,
3-5). Аман је, са десетином своје деце, био обешен(У талмудским књигама се
налази такав детаљ: Господ је питао дрвеће – које од њих жели да се удостоји
части да на њему буде обешен непријатељ Јевреја. Боље од свих је одговорио
трновити жбун: „Ја сам најнезгодније дрво, јер причињавам бол онима који
ме додирују. Тај човек је људима такође нанео много бола; зато сам ја погоднији од свију осталих за њега.“ (Јеврејска енциклопедија, том 6, стубац 124.)
Када би та повест настала у временима пре Христа, она би била само љупка
бајка. Али после Еванђеља било какво помињање трња у религиозном контексту више није могло а да се не асоцира са трновим венцем Спаситеља. Та
повест је очито усмерена на изазивање асоцијативног низа: обешени Аман –
обешени Назарећанин; трње, које је кажњавало Амана је – трње, које је мучило Назарећанина. Прво се десило по вољи Бога, који кажњава грешника,
– значи, и други догађај треба исто тако појмити...) У погрому који су спровели Јевреји било је уништено око 75000 Персијанаца. Елита земље. Сви, који
су могли да буду конкуренти. Судбина Персијског царства већ је била предодређена.
Ја сада не пишем богословско истраживање, не бавим се тумачењем и апологијом Старога Завета. Нећу рећи ни реч осуде на рачун ликова Свештене
Историје. Само ћу приметити да се у јеврејском тексту „Књиге о Јестири“
ниједном не помиње реч „Бог“. То је историјска повест, а на откривење Божје.
Моја недоумица је повезана са нечим другим: како се може, после више
од два миленијума, празновати догађај тог дана? Постоји ли други народ на
земљи који са весељем празнује дан очито некажњених масовних убистава?
Ја схватам празник у част војне победе. То је био отворени, ризични сукоб, и
дан победе – мушки је и частан празник. Али како празновати дан погрома?
Како празновати дан убиства на хиљаде деце? И како се може писати о „ВЕСЕЛОМ празнику Пурим“?
А то је веома весео празник. То је једини дан у који трезвени и педантни
Талмуд препоручује опијање: „После подне једе се са празничне трпезе и пију
се алкохолна пића, док се не престане са разликовањем између речи: „Нека
је проклет Аман!“ и „Нека је благословен Мордехај!“ (Сидур. Врата молитве.
За радне дане, Суботу и празнике, Превод, коментари и објашњења за поредак молитве под редактуром Пинхаса Полонског. Јерусалим – Москва, 1993.
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страна 664). Празнична трпеза у себе укључује пирошке са поетичним називом Аманове_уши. („Јеврејска енциклопедија, том 13, стубац 126). Кажу –
то су свима нама познате пирошке од лиснатог теста са месом унутра. Каква
ганутљива породична слика: родитељ, који „под гасом“, више не разликује
име Амана од имена Мардохеја, нуди синчића: „Мило моје, хоћеш ли да узмеш још мало меса нашег непријатеља?“
И тај празник се сматра највећим од свих. Међу талмудским мудрацима
„ чак постоји мишљење да, кад све књиге пророка и хагиографа буду заборављене, књига о Јестири се неће нипошто заборавити, а празник Пурим ће
се и даље држати“ (тамо, стубац 124).
Према томе, није ли заснована претпоставка да се у свести јеврејских вођа
Интернационале женски револуционарни покрет асоцирао са именом Јестире, а осми март су одабрали по навици празновања породичног празника Пурим који пада управо тих дана?
Интернационала је и циљеве имала интернационалне, планетарне. Они су
имали да нешто поруче свим народима. Пурим је – празник истребљења непријатеља. А ко су непријатељи Јудејима? Да ли само саплеменици несрећног
Амана? У средњовековном „Разговору Нахманида“ Јудеји тумаче речи псалма „Рече Господ Господу моме: седи Мени са десне стране док не положим
непријатеље Твоје за подножје ногама твојим“. Јудеји се слажу да је ту реч о
Месији. И објашњавају:“ Бог ће и помагати и месији, док не положи све народе за подножје ногама његовим, јер су сви они непријатељи његови – они га
поробљавају, они поричу његов долазак и његову власт, а неки од њих су себи створили другог месију“ („Расправа Нахманида“, Јерусалим-Москва, 1992.)
Према томе, у историји јеврејске мисли постоји један ток који предпоставља
да су сви народи-непријатељи Јевреја. Догађаји Пурима подсећају како треба
поступати са непријатељима. У томе се и састоји чудовишност тог „веселог
празника“: из поколења у поколење он обнавља модел поступања са оним кога
Јевреји једном прогласе својим непријатељем. Нема историје, нема прогреса.
Нема пораста духовне свести и моралности. Старозаветна крвожедност није
пребражена. Те норме су све досад живе. Архетип није укинут. Он се и даље
сматра обрасцем достојним понављања, каткад обредносимволичког, каткад
-реалног (не налази ли се у вези са традицијом Пурима та околност што нацистички ратни злочинци (заиста злочинци, и заиста више него заслужили казну) нису били стрељани, него управо обешени -као Аман и његови синови?)
Сад нам је остало само да се подсетимо да је долазак Интернационале на
власт у Русији био повезан са променом календара, и да се упитамо: а када
се празновао дан који се сада назива „ осми март“ у револуционарним круговима предреволуционарне Русије? Испоставља се да је осми март по новом календару – 23. фебруар по старом. Ето одгонетке – зашто су „мушки“ и
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„женски“ дан тако близу један другом. Када су европска браћа по Интернационали празновала „осми март“, у Русији је тај дан називан „23. фебруар“.
Зато су у предреволуционарне године партијци и њихови симпатизери навикли да празником сматрају 23. фебруар. Затим је календар промењен, али
је остао рефлекс да се нешто револуционарно празнује 23. фебруара. Датум
је био ту. У начелу (рачунајући на то да је Пурим покретни празник), тај датум није ни по чему ни бољи ни гори од 8. марта. Али је и тај датум требало
маскирати. После неколико година створили су одговарајући мит: „Тај датум
ће бити Дан Црвене Армије“. Спомен на први бој и прву победу. (Слично је
било и код нас – 22. децембар, Дан Југословенске народне армије, био је дан
кад је формирана Прва пролетерска бригада – Стаљинов рођендан. Касније
је Стаљин „заборављен“, а остао је 22. децембар, нап. прев.).
Али то је – мит. 23. фебруара 1918. још није било ни Црвене Армије, нити
је било њених победа. Новине с краја фебруара 1918. немају никаквих победничких извештаја. И фебруарска новине 1919. не ликују због прве годишњице неке „велике победе“. Тек 1922. проглашен је 23. фебруар „Даном Црвене
Армије“. „Правда“ пише о томе да је 23. фебруар празнични дан: „Много пре
рата пролетерска Интернационала је одредила 23. фебруар као дан међународног женског празника“ (Велики дан // „Правда“, 7, марта 1917.; више о томе у тексту М. Сидлина: „Црвени поклон за Међународни дан жена 23. фебруара” Независне новине, 22. фебруар 1997.)
Међутим, измислити маску за празновање 23. фебруара требало је још и
због тога што је управо 23. фебруара почела тзв. „Фебруарска револуција“.
Пошто бољшевици у њој нису имали водећу улогу, али су је ипак примили,
поздравили и унели у своје празнике, требало је дан „обарања царизма“ (сачувавши му празничност) преименовати. Он је постао „Дан Црвене Армије“.
Тако је традиција празновања Пурима довела до успостављања дана жена
8. марта. Уз женски револуционарни дан временски су наштеловане демонстрације тобож гладних становница Петрограда 1917. године. Пад Руске Царевине се подударио са уништењем Персијске царевине. Од Пурима 1917. замирисао је погром руске културе... Совјетско честитање осмог марта (као и
честитање 23. фебруара) – то је честитање „избављења од царизма“. Да православни један другом честитају тај празник – то више није смирење, него
мазохизам.
И још: једини војни догађај који се десио 23. фебруара 1918. – то је одлука Централног извршног комитета Совјета народних комесара о примању услова „Брест-Литовског мира“. То је – дан капитулације Русије у Првом светском рату. Капитулације по вољи Интернационале која је „империјалистички
рат (тачније – отаџбински) претворила у грађански рат“. Тешко је наћи срамнији дан у руској војној историји (између осталог, и у војној историји совјет-
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ске Русије). И то што сад тај дан називају „ Даном бранитеља Отаџбине“ –
још је једна ругалица.
Веома је занимљиво слушати алузије које „посвећеници“ у тајну Пурима
изговарају у присуству људи које сматрају непосвећенима. На пример, 1994. у
Москви је отворена продавница кошерне хране (ритуално чисте, по јудејском
обичају, нап. прев.). Главни московски „антифашиста“, делегат Московске
градске думе Евгениј Прошечкин, говорећи приликом церемоније отварања
продавничице, „дигао је здравицу за повећање улоге трговачких подухвата у
развоју национално – политичких односа. Узгред, у своје време нарочиту и веома достојну улогу у тим односима одиграла су уља којима је трљано тело библијске хероине Јестире, жене персијског цара Артаксеркса“ (П. Ерлих, „Москвакошерна“//“Севодња“,30. јун 1994.) Какав суптилан хумор! Испада да је
покољ 75 хиљада људи нешто што – има достојну улогу у „развоју међунационалних односа“! Подржавајући елегантну шалу делегата, новинар наставља:“
Кажу да је цар нешто мало оставио за фирму „ Осем“ и за вас и мене“. Шта то
значи – да газда и посетиоци продавнице кошерне хране намеравају да у Русији понове сиже књиге о Јестири? Узгред, по саопштењу тог истог новинара,
у јеловник презентације улазило је јело под називом „Аманове уши“...
Знам да је на горе наведена размишљања најлакше одмахнути руком, и
ставити на њих етикету „антисемитизам“. Али то ће бити неистина. Ја нисам
антисемита. И даље се не одричем свог чланка „Антисемитизам – то је грех“
(„Јеврејске новине“, број 1. 1992.) Грешна је било каква мржња па и национална. Али ако Јеврејски национални конгрес и Независна телевизија (чији
је власник руски Јеврејин Гусински, нап. прев.) допуштају себи да недобронамерно посматрају наше Еванђеље (заиста – избави нас од „злих очију“), и
ја сам сматрао да је допустиво да размотрим историју Пурима погледом који
не умекшава оштре црте. Тако да је овај мој чланак могуће сматрати одговором на „последње искушење“ Независне телевизије (која је, упркос противљењу Руске Цркве, приказала богохулни филм Мартина Скорсезеа „Последње Христово искушење“, нап.прев.) То је просто опомена: не бацајте
камење, живећи у куђи од стакла. Али то је само – ПОВОД.
А РАЗЛОГ моје нетрпељивости према осмом марту је много прозаичнији:
просто од детињства не подносим осми март. А кад сам постао православни
човек – заволео сам православни “ дан жена” – “недељу жена – мироносица”,
која се слави у трећу недељу по Васкрсу (Срби још имају и “материце”, другу недељу уочи Божића, нап. прев.) Према томе, нисам написао овај чланак
да би се неко односио лошије према Клари Цеткин и њеном народу, него да
би се обновило поштовање наших, православних традиција. Због тога, да би
у нашем, руском дому, био празник.
Ђакон Андреј Курајев
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КАКО ЈЕ СВЕТИ СЕРГИЈЕ ПОМОГАО
МЛАДОМ СВЕШТЕНИКУ (прича)
Пред вама је прича о једном од највећих руских светитеља – светом
Сергију Радоњешком. Ове године се навршава 700 година од рођења овог
великог и важног светитеља (често га пореде са нашим Светим Савом –
што је Свети Сава за нас, то је Свети Сергије за руски народ) , тако да
је ово пригодна прилика да га и ми поменемо кроз приче попут ове, и њему
се помолимо.

П

ослије Литургије народ је, не журећи, излазио из храма. Топло сунце, златно лишће, посебан јесењи прозрачни ваздух- све је у том
октобарском дану било празнично, као да се и природа радује дану
спомињања преподобног Сергија Радоњешког.
Послије обједа игуман Саватије, иако веома уморан, дуго није могао отићи
у келију: у трпезарији су се тискали ходочасници – неко је чекао благослов за
пут, неко савјет, неко је желио да честита празник.
– Баћушка, када ми благосиљате да опет дођем у манастир?
– Баћушка, мама је звала: разболила се- молим вас помолите се!
– Оче Саватије, требао бих разговарати са вама: имам велике проблеме
на послу…
– У вези изградње, баћушка, могу ли вас питати за савјет?
И међу многобројним мушким басовима и високим женским гласовиманеочекивани, дјечији, звонки глас- деветогодишња ћерка ходочаснице у дречаво розе капи:
– Баћушка, а мени је преподобни Сергије – најдражи светац! Ја имам за
њега молбе, тако, о школи, и он ми стално помаже! А шта ви мислите о њему? Је ли вам некада помагао?
Осмјехнуо се:
– Ја према њему имам велико поштовање!
Благословио је, саслушао, посавјетовао, поздравио, опростио се. Тешко се
попео по шкрипућим степеницама до келије. На крају је остао сам. Данас га је
очекивало још много посла. Требало је одморити се, прикупити снаге… Сјео
је у стари наслоњач. Да ли му је помогао када преподобни Сергије?
Кроз прозор- даљина, добро се види са врха Митејне Горе: покошена поља
и златом окупана шума, Чусоваја- хладна, јесења, сива. Свјежи, благо горки
мирис опалог лишћа који долази кроз окно, мирис дима од паљевине. На стаклу одсјаји сунчевих зрака.
Тада, скоро прије 30 година, кроз прозор воза сијало је исто овакво зубато
сунце, био је један од посљедњих, сунчаних, јесењих дана, бљештале су жу-
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те, црвене, златне боје шума и поља. Још се није био замонашио и није још
био игуман Саватије, већ млади, недавно рукоположени свештеник. Полако се привикавао да буде „отац Сергеј“ умјесто просто Сергеј, учио се бити пастиром.
У својим двадесетим осјећао се веома одраслим. Не само да је ходочастио,
већ је преподобном Сергију Радоњешком доводио и свог млађег брата- петнаестогодишњег дјечака.
За тај пут благослов је добио од свог духовног учитеља, владике Атанасија, који их је очински пољубио у главу и испратио с Богом. Купили су карте за воз, кренули сретни, радосни. Два брата.
Сам Сергеј ишао је у цркву од дјетињства- бабушка, драга бабушка, вјечни јој спомен, тиха молитвеница. Навикнувши у дјетињству, ишао је и касније као дјечак, а као младић рано је напустио дом, поставши ипођакон код
владике, па ђакон и у двадесетим- свештеник.
А брат се родио седам година касније, и неко га је морао научити ићи у
цркву. И млади баћушка осјећао је одговорност за дјечака, да га привуче вјери, покаже православне светиње, помоли се с њим и за њега моштима преподобног Сергија Радоњешког.
Много је стрепио, као што стријепе људи, када желе да подијеле нешто
сакривено. Желио је да брат осјети благодат Лавре, њен дух, њену светост,
да би схватио зашто је њему тако драг, тако близак преподобни Сергије. Не
би ли све прошло без посебних празничних и ходочасничких искушења, на
које је он навикао, но које могу бити камен спотицања за брацу, тако младог
и још почетника у вјери. Да га неко не увриједи, не поквари празник, да се не
нађе близу какве „зле“ црквене старице или каквог фанатичног ревносника.
Да нађу мјесто у преноћишту…
Троицко-Сергијевска Лавра дочекала их је звонима, чији се звук простирао надалеко кроз прозрачни октобарски ваздух. У ишчекивању великог
празника у манастир се сабрало мноштво ходочасника и духовника: уважених протојереја и јеромонаха, крепких игумана и старих архимандрита. Сва
преноћишта била су препуна.
Иако је сунце сијало, хладни вјетар чинио је да су људи дрхтали од хладноће, брзо се смркавало и јесењи сумрак носио је бојазан од тога да се остане
без крова над главом, без топлог преноћишта. Забринуто је погледао на уморног дјечака и одлучно га узео за руку. Иза Тројицког сабора, у манастирском
зиду налазило се старо полутамно преноћиште са уским прозорима и пространим многокреветним собама.
Дежурао је тамо неки радник и рекао је одмах:
– Извините, али нема мјеста.
Погледао је на њих пажљиво, потом је омекшао и додао:
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– Међутим, имају два слободна мјеста, али не могу никога на њих смјестити – резервисана су- за свештеника са братом. Оставите овдје ствари, идите
на вечеру и вечерњу службу, а послије службе дођите поново. Доћи ће отац
који управља преноћиштем, можда нешто смисли.
Помислио је: резервација је сигурно за неког уваженог протојереја.
Отишли су на вечеру, затим на службу, помолили се. Вратили су се у преноћиште и нашли оца који управља преноћиштем. Старији, сиједи монах
пажљиво је погледао на путну одјећу младог баћушке, на огртач, на подрасник, који носе многа духовна лица- од послушника до архијереја, и упитао:
– Ко сте ви?
– Свештеник.
– А ко је то са вама?
– Мој брат.
– Па вас и чекамо! Дођите, ево за вас два мјеста!
Чудесно је испало, преноћили су. Ујутру су ишли преподном Сергију – и
све је било, како се може замислити. Причестили су се. Душа – пуна радости! Брат сав сија.
Једино је баћушку мучила помисао- заузели су туђе , њима ненамјењено мјесто. Али нико више, никакав уважени протојереј није долазио, нико
се није позивао на резервацију у манастирском преноћишту, никуда их нису
премјестили и они су боравили у тој чудесној келији до одласка.
Прије одласка пошли су да се захвале оцу који их је смјестио. Баћушка
није издржао и упитао је:
– Оче, извините, ви сте нас смјестили на мјесто на које је требао доћи
свештеник с братом. Ко је то требао доћи?
А овај се загонетно осмјехнуо.
– Па то сте били ви!
– Али како сте ви могли знати за нас?!
– Овдје је домаћин – сам преподобни Сергије Радоњешки: он је то и удесио! Неком од отаца Лавре Господ је јавио о вашем доласку. Мени су тако и
пренијели: Кажу, доћи ће двоје, свештеник са братом. Ја им кажем: А како
ћу ја знати да су то баш они. А они ми кажу: Питај и сазнаћеш. И тако сте
ви дошли!
И то је било, до суза дирљиво, чудо Божије, послано за утврђење вјере младог свештеника и његовог брата почетника у вјери.
Преподобни оче Сергије, моли Бога за нас!
Аутор: Олга Рожњова
Превод са руског: Синиша, форум Светосавље.орг
Извор оригинала: Православие.ру
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ЗАШТО СВЕШТЕНИКЕ
НАЗИВАМО „ОЦИМА“?
Протестанти оптужују православце да не испуњавају јеванђеоске
ријечи да нико не треба да буде називан оцем. Да ли су у праву, одговара
протојереј Георгије Клапчук, настојатељ Макаријевског храма у Торецку.

У

јеванђељу постоје такве ријечи: „И оцем не зовите никога на земљи; јер је у
вас један отац који је на небесима“ (Мт 23, 9). Наша црква је често окривљена за
чињеницу да, супротно овим ријечима Спаситеља, обично називамо свештеника
оцем. Међутим, апостол Павле пише у свом писму Коринћанима: „Јер ако имате и триста учитеља у Христу, али немате много отаца. Јер вас ја у Христу Исусу родих јеванђељем“ (1 Кор
4, 15). То значи да свештеник постаје духовни отац јер помаже особи да се роди у Христу.
Шта то значи? Он помаже особи да се крсти, захваљујући њему појављује се нови хришћанин у свијету. То значи да је он духовни родитељ, односно отац.
Што се тиче већ поменутих јеванђеоских ријечи, „оцем не називајте никога на земљи“, једном сам се посвађао са секташима. Они су, као и обично, извукли фразу из контекста и почели да проналазе кривицу: зашто Свето Писмо тако каже, а ви то не чините? Чињеница је да
је то Христос рекао, али не свим оцима и учитељима, већ специфичним људима. Он је осудио књижевнике и фарисеје који су говорили праве ствари, али њихова дјела нису одговарала
ријечима: „…Све дакле што вам рекну да држите, држите и творите; али што они чине не чините; јер говоре а не чине“ (Мт 23, 3). Ријечи Спаситеља су, такође, упућене нама: ово је упозорење да у овоме не бисмо требали бити као они.
Свештеник је духовни отац за парохијане свог храма, јер се брине о њима, жели им спасење. Као отац пун љубави, он не треба да тежи да их веже за себе. Ово је прво правило наше праксе. Нажалост, постоје пастири који воде, али не ка спасењу. Нажалост, догађа се да
свештеник повезује људе са собом ради профита, материјалног богатства - иако би се према стаду требао односити као достојни отац: љубити, али не и наметати се. Он, такође, треба да научи заједницу да живи по јеванђељу. Зато се понекад називају духовним менторима, али ни у ком случају не треба да се уздигну због тога.
Попут доброг оца, свештеник брине, прије свега, не о материјалном богатству, већ о спасавању душа људи које води. У томе ми слиједимо апостоле. Учили су да буду добар примјер
пастви, не само ријечима, већ и дјелима. Апостоли су, узгред, користили обраћање „дјецо
моја“. Тако би се могли обратити само они који су сматрани оцима. Право очинство није никакво уздизање. Апостоли су учени да се понашају као отац, то јест, да воле и подучавају
најважнију ствар - живот у Христу.
Свештеник се зове отац зато што учи, учи мудрости. Обраћају му се за савјет, траже молитве - понекад за земаљске ствари. У хришћанском животу све је повезано, читав наш живот
у домаћинству мора бити заснован на јеванђељу. Ако тако живимо, онда гдје год хришћанин
иде, где год да је, он ће увијек чинити оно што је Господ учио. Морамо стално читати јеванђеље. Свето писмо није збир цитата, већ нешто што би нас требало инспирисати. Неопходно је прочитати - и научити радити оно што је Христос учио, а свештеници ће у томе помоћи.
Записала Екатерина Шчербакова
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Редовни годишњи прилог у виду ПАРОХИЈАЛА уплаћују:
РБ Презиме и име члана парохије
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Шормаз Жељко
Грабовац Војин
Гозденовић Јелена
Вуковић Мирослав
Радумило Наталија
Пејак Бранко
Шолак Мирослав
Матић Винка
Ковач Зоран
Илић Игор
Ветмић Бранко
Вуковић Даниел
Врховац Младен
Никић Милан
Лукач Миле
Јелић Синиша
Тубић Ранко
Митровић Дарко
Милановић Миша
Ненад Ђорђе
Авухолд Наташа
Богојевић Данијела
Обрадовић Миодраг
Вуковић Момчило
Лукић Невенка
Ђукић Бобан
Бранковић Станислав
Делић Данко
Егељић Биљана
Радић Никола
Радонић Драган
Лехнер Александра
Ћорић Синиша
Субић Драгиша
Дубравац Драган
Станчевић Милан
Комленић Драшко
Милојевић Јово
Николић Миленко
Даниловић Боро
Мићић Гроздана
Којић Драган
Милојевић Мишо

2017 2018 2019 2020
€
€
€
€
50€
40€
40€
50€
40€ 50€ 50€ 50€
50€
150€ 150€ 300€
50€ 50€ 50€ 50€
40€ 40€ 50€ 40€
40€
50€
40€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€ 50€
50€
50€ 50€
50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€ 50€
50€ 50€ 50€
40€ 50€ 50€
50€
50€
50€ 50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€
70€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€

РБ Презиме и име члана парохије
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Егељић Жељко
Бранковић Радован
Teодоровић Миленко
Мандић Здравко
Радовановић Љубинка
Симић Марија
Јанковић Тања
Маглов Синиша
Јовановић Ненад
Глушац Иван
Шакотић Весна
Бесенматер Зорица
Гаврић Милка
Липотановић Мирослав
Бањац Зорка
Малешевић Миле
Симић Драго
Остојић Драган
Спасић Миломир
Ковач Јован
Радоњић Сања
Шиканић Бошко
Врачар Мирјана
Ђукић Владимир
Врховац Раденко
Божић Бранко – Астен
Драгичевић Ненад
Грубер Мира
Бугарин Мирослав
Тешић Александар
Максић Сенија
Карталија Дарко
Драгутиновић Љубиша
Спасић Марко
Величковић Тихомир
Величковић Роланд
Видовић Перо
Бабић Денис
Ристић Драги
Хаберлер Томас
Јовановић Данијел
Марјановић Драган

2017 2018 2019
€
€
€
50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€
50€ 50€ 50€
50€
50€ 50€ 50€
40€ 50€ 50€
120€ 120€ 120€
50€ 50€ 50€
50€
50€ 50€
40€ 50€
40€ 40€ 40€
60€ 60€ 60€
50€ 50€ 50€
40€ 40€ 40€
50€
50€ 50€
50€ 50€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€
50€
50€
50€
50€
50€ 50€
50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
100€ 100€ 100€
100€ 100€ 100€
75€ 75€ 75€
50€
50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€ 50€ 50€

2020
€

50€

50€

50€

50€

50€
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РБ Презиме и име члана парохије
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Видовић Здравко
Циклушић Марина
Кречар Ацо
Максимовић Зоран
Чупељић Обрен
Лукић Стојан
Дујаковић Милка
Томић Младен
Трнинић Виктор
Јовандић Анђелка
Стојановић Милорад
Карталија Горан
Копун Душан
Ђурковић Биљана
Бранковић Бране
Миличић Мирослав
Божић Жељко
Вученовић Бранислав
Дринић Млађенка
Филиповић Милорад
Симић Ратко
Шобић Борис
Минчић Миодраг
Милошевић Мишо
Теодоровић Божица
Ерак Душко
Милетић Саша
Шајиновић Данијел
Арсић Витко
Милановић Новица
Тешић Александар
Митровић Слободан
Ћорић Дарко
Сувајац Синиша
Рајић Данијела
Васић Милић
Видовић Далибор
Ћорић Синиша
Шормаз Синиша
Бановић Никола
Каурин Душан
Шормаз Драгољуб
Ћирић Драган
Дринић Раденко
Љуштина Небојша
Зорић Милорад
Милекић Душан
Мићић Немања
Јовановић Радован
Павловић Драган

2017 2018 2019
€
€
€
50@
50€
50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€ 50€
50€
120€ 120€ 120€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€ 50€
50€
50€
40€
50€
50€
50€
40€ 40€ 40€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
50€
50€
50€ 50€ 50€
100€ 100€ 100€
50€ 50€
50€
50€ 50€ 50€

2020
€

50€
50€

120€

50€
50€
50€
50€

50€

РБ Презиме и име члана парохије
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Лукић Славиша и Делиа
Зирић Горан
Спасић Видосава
Васић Драгиша
Бубић Дајана
Жујевић Саша
Малешевић Жељко
Вујановић Радован
Кокора Александар
Радонић Горан
Вујановић Дарко
Бубњевић Милорад
Џомбић Зоран
Гаврић Драго
Јовановић Миле
Мачкић Гордана
Петровић Данијел
Радичић Љубиша
Бојанић Момир
Степановић Ђорђе
Давидовић Далибор
Кондић Алека Мира
Малешевић Маринко
Малешевић Тања
Иванова Милена
Јелић Милорад
Јаковљевић Радмила
Вученовић Дејан
Величковић Игор
Романчик Дарек
Лазић Горан
Бургић Драго
Бошкан Драгана
Богићевић Мирољуб
Добраш Александар
Дујић Милош
Милишић Жељко
Ракита Драган
Максимовић Синиша
Милошевић Бранислав
Врљановић Драгољуб
Петровић Данијел
Травар Милан
Мијатовић Чедо
Бабић Марко
Милић Драган
Димитрић Слађана
Јелић Љубомир
Николаш Драгомир
Вујаклија Драган

2017
€
50€
50€
50€
50€

2018 2019 2020
€
€
€
50€
50€
50€

50€ 50€
100€ 100€
50€
50€
50€
50€ 50€
60€ 60€
40€ 40€
50€
50€
50€
50€
60€ 60€
50€
50€
40€
50€
50€ 50€
50€ 50€
50€ 50€
50€ 50€
50€ 50€

50€
50€

50е
50€
50€
50€
100€

50€
60€
40€
50€

50€
60€
40€
50€

710€ 80€
50€
50€

50€
50€

50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
100€ 50€
50€
50€ 50€
50€ 50€

50€
50€

50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

50€

50€

50€

50€
50€

50€

50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

50€

50€

50€

50€

50€
50€
60€

50€

50€
50€

60€

60€

50€
50€

50€
50€

50€
50€

50€
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РБ Презиме и име члана парохије
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Бојанић Томислав
Поповић Предраг
Ђурановић Младен
Вујић Данко
Новаковић Даниел
Лукић Жаклина
Ђукић Милан
Радић Данијел
Тишлер Јованка
Милановић Снежана
Савић Мануела
Благојевић Јово
Нарић Зоран
Богдан Далибор
Митровић Дарка
Сладојевић Миленко
Ступар Светислав
Јелић Зоран
Васић Александар
Стевић Снежана
Кузмановић Дајана
Шормаз Јовица
Дрљача Драган
Грбавац Радомир
Јелић Милован
Караица Игор
Минић Петар
Гаврић Мирко
Новаковић Ацо
Копун Анђелка
Тувић Жељко
Величковић Емил
Петровић Зоран
Галић Наташа
Јагодић Стојан
Божић Катерина
Јелић Саша
Говедарица Спасоје
Јотановић Берислав
Јаворовић Дејан
Кезић Драган
Вујчић Дејан
Кузмановић Миломир
Арамбашић Никола
Петровић Сандра
Петровић Марија
Петровић Анка
Радисављевић Иван
Обрадовић Милорад

2017 2018
€
€
50€
100€
50€
50€ 50€
40€ 50€
50€
50€
50€ 50€
50€ 50€
50€ 50€
50€
50€

50€
40€

50€
50€
50€
50€
50€

50€
50€
50€
50€

50€
40€
50€
50€

50€

50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
40€
50€
50€
50€
50€

50€
50€

50€

50€
50€
50€
50€
50€

2019 2020
€
€

50€
50€
50€
50€

50€

50€
50€
50€
50€
50€

50€

50€
50€
50€
50€

50€
50€

50€
50€

50€

50€
50€
40€
50€
50€
50€

50€
50€

РБ Презиме и име члана парохије
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Вулић Драган
Савић Славољуб
Даскалова Кристина
Живановић Марко
Честић Миладин-Дијана
Широњић Периша
Субић Слађан
Ђукић Бобан
Бјелајац Ненад
Швоња Милка
Ђурђевић Богдан
Радуловић Александар
Живановић Никица
Јањић Станко и Боса
Лудошки Миленко
Лудошки Тамара
Наградић Саша
Јелић Дејан
Диндић Жељка
Ристић Славица
Вабнагер Драгица
Радојчић Ратко
Врга Милијан
Аџаип Слободан
Галић Јовица
Моравчевић Срђан
Вујасиновић Родољуб
Микић Зоран
Млађеновић Синиша
Бојанић Митар
Љубоја Драгомир
Зекић Петар Милош
Николић Драгана
Тодоровић Миро
Тешановић Драгиња
Николић Владан
Пештоћ Славко
Ћорић Александар
Пери Тимеа
Пештић Даниел
Барашин Зоран
Челаревић Жељко
Видовић Миомир
Стане-Рафелштетнерхоф
Благојевић Драгослав
Малић Александар
Зелић Саша
Милашиновић Миленко

2017 2018
€
€
50€
50€
50€
50€ 50€
50€
50€ 50€
40€ 50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
100€ 100€
100€ 100€
40€ 50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€ 50€
50€
50€
50€

40€
50€
50€

50€

50€
40€

50€
50€
50€
50€
50€
50€

50€
50€
50€
50€
50€
50€

50€

50€

50€

50€
50€
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2019 2020
€
€
50€

50€
50€

50€

100€

50€
50€

50€
50€
40€

50€

50€
50€
50€
50€
50€

60€
50€
50€
50€

50€

За потребе: венчања, крштења, опела, посете у болници, освештање стана, аута, темеља
куће, освештања у вашем дому Славске и Васкршње воде као и других верских потреба,
обратите се своме свештенику. Прота Драган Мићић, тел. 0660 8119661

ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:
Видовић Перо и Бранка 10€
Породица Ђураковић 5€
Рожић Лазар
10
Врховац Горан
5
Породица Радојичић 5
Мирјана Адријана Радмила
Марија Љиљана Снежана
Фамилија Ћирић
10
Јована и Миладин
5
Мачкић Машинка
10
Мандић Марта
10
Малешевић Небојша 10
Копун
10
10
Пијуновић Адриан
Породица Миладиновић 10
5
Стојчевић Роса
Породица Ђурановић 10
Ђурић Слађана
5
Породица Поповић
10
Н.Н.
30
5
Породица Радинић

10
10

Породица Ђурендић 10
Породица Бјековић
5
Симић Марија и Драгана10
Видановић Мирка
10
Породица Ракета
5
10
Савић Миленко
Малешевић 5
Породица Пијуновић Адриан
Копуз Петар и Зора
10
Јовандић 10
Ђурановић Младен и Душанка
Мачкић 10
Породица Миладиновић 10
Милановић Снежана 5
Савичић Милорад
5
Радић Никола
10
Радић Миле 10
10
Милуновић Мирко
Породица Вуковић
10
Томић Славица
5
Микић Зоран
5

5
5

Ракута
5
Породица Ђурендић 5
Мачкић Машинка
10
Васић Свето 10
Породица Филиповић 5
Н.Н.
10
Породица Арежанин 5
Величковић Роланд
10
Видачковић С.В.
10
Јановљевић Адријана и Мирјана
Малешевић Небојша 10
Зарач Илија 10
Видовић Петар и Бранка 10
Породица Величковић 50
Теодоровић Божица
5
Савичић Милорад
5
Стајковска Весела
5
Породица Зирић
5
Породица Радичић
5
Пештић Славко
10
Миковић Мирко и Радмила

5

10

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“

На састанку Црквеног Одбора наше црквене
општине, одржане осмог
фебруара текуће године,
а на предлог проте Драгана Мићића, основан је
фонд „ТРОЈЕРУЧИЦА“, са
наменом да се прикупе
новчана средства за куповину копије Иконе Тројеручице која се налази у
манастиру Хиландару.
Прилози за ову намену
се примају свакодневно у
просторијама ЦО као и после Светих Богослужења.

Cena za 18 meseci:

98,40€

