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Оче наш који си на небесима,

Да се свети име Твоје;
Да дође царство Твоје;
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Хлеб наш насушни дај нам данас;

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

Но избави нас од злога
Јер је Твоје Царство, и сила, и слава у векове векова. Амин.
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ВЕЛИКИ ФРАНЦУСКИ И СРПСКИ 
ХУМАНИСТА АРНО ГУЈОН ПОСЕТИО 

ЦРКВЕНУ ОПШТИНУ ЛИНЦ
У прву недељу поста, Недељу Православља, верници у Линцу су имали 

част и прилику да се лично сусретну и упознају са посебном личношћу нашег 
времена, носиоцем значајних признања и одликовања од стране највиших ин-
ституција Србије и Француске, господином Арном Гујоном. Он је својим лич-
ним хуманитарним радом и залагањем допринео да се много тога промени о 
слици и мишљењу,стране и домаће јавности о Србима на Косову и Метохији.

У препуном храму „Светог 
Василија Острошког Чудо-
творца“ у Линцу, после за-

амовне молитве, народу се обратио 
г. Арно Гујон, оснивач и директор ху-
манитарне Организације „Солидар-
ност са Косовом“. 

Господин Гујон је поводом подсе-
ћања на 15 година од трагичног по-
грома над Србима на Косову и Ме-
тохији, у организацији „Просвете“ 
у Бечу, а на позив протојереја-ста-
врофора Драгана Мићића и целе Цр-

квене општине Линц, одржао краће 
излагање о себи и свом животном де-
лу: „да покаже континуирано прија-
тељство француског и српског наро-
да“, кроз конкретну акцију помоћи 
српском народу на Косову и Мето-
хији. Гујон је испричао о себи да је 
први пут дошао у Србију у Косов-
ску Митровицу, крајем 2004.године 
после погрома Срба на Косову и Ме-
тохији 17. марта. Том приликом је са 
старијим братом Бертраном и двоји-
цом пријатеља камионом довезао ху-
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манитарну помоћ скупљену у Фран-
цуској. Основали су Организацију 
„Солидарност за Косово“, која је од 
оснивања до сада допремила помоћ 
у више од 30 конвоја у вишемили-
онској вредности. До сада су орга-
низовали десетине пројеката, рено-
вирали 33 школе, изградили план 
производње и прераде здраве хране, 
првенствено воћа и поврћа и у ту свр-
ху обезбедили свакој породици ста-
кленике и остало што је потребно. 
Подигли су шест фарми крава, отво-
рили млекару, те тако српском наро-
ду омогућили да преживи на Косову 
и Метохији. Циљ је да се омогући и 
повратак насилно исељених Срба са 
ових подручја.

Ова организација тесно сарађује 
са Епархијом рашко-призренском и 
има око 30 волонтера. У Француској 
у овој акцији редовно учествује око 
8.000 донатора. Укупна вредност ху-
манитарне помоћи која је доставље-

на српском народу превазилази пет 
милиона еура.

Парохијани су имали прилику да 
купе књигу Арна Гујона „Сви моји 
путеви воде ка Србији“, коју им је 
он својеручно потписао. У Храму се 
скупио прилог за куповину пласте-
ника за још четири српске породи-
це. Ова акција по благослову влади-
ке Андреја, траје до маја месеца 2019 
године.

Након трпезе љубави коју је при-
премила Црквена општина Линц, 
драги гост је са својим домаћинима 
обишао школу српског језика. Деца 
су била одушевљена посетом и ра-
до су показала шта су све научила 
у школи: рецитовали су, говорили и 
певали. Арнолд је разговарао са њи-
ма, похвалио их и рекао да је срп-
ски језик изузетан, ко њега зна има 
основу за учење свих других језика. 
Због тога је веома важно да деца уче 
српски језик као свој матерњи, и по-

желео им је пу-
но успеха у томе.

Овог изузет-
но драгог чо-
века, памтиће-
мо по његовој 
скромности кроз 
коју се огледају 
све хришћанске 
врлине и добро-
детељи: љубав, 
милостиња, це-
ломудреност, 
смирење, тр-
пљење, пост, мо-
литва…
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У ЛИНЦУ ЈЕ ОДРЖАНО ПЕТО 
ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ ЗА 

ЧАСНИ БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ
На Богојављење у суботу, 19. јануара 2019.г., старештина храма „Св. 

Василија Острошког Чудотворца“, Протојереј-Ставрофор Драган Мићић, 
служио је у препуном храму Свету Божанствену Литургију уз умилно по-
јање чланова певнице. Тада су се причестила сва деца и одрасли који су се 
припремили за ову Свету тајну. Одмах после Свете Литургије, приступило 
се чину освештавања богојављенске водице, а већ у 14 часова, на језеру Ау-
зе, нестрпљиво се чекало на почетак такмичења у пливању за Часни Крст. 

По благослову Његовог Пре-
освештенства, Господина 
Андреја, по пети пут за ре-

дом, одржана је већ традиционална и 
од стране наше Цркве благословена 
манифестација богојављенског пли-
вања за Часни Крст. (2016. се због де-
белог слоја леда на језеру није плива-
ло) Овај обичај је посебно заступљен 
код српског и руског народа у скло-
пу празника крштења Господа Исуса 
Христа, Богојављења и Светог Јова-
на Крститеља, који заокружују и ко-
јима се завршавају Божићни празни-
ци. Како је јануар најхладнији и нај-
леденији месец у години, верује се 
да ће онај који на Богојављење плива 

или се окупа у реци или језеру, бити 
здрав као дрен целе године. 

Идејни творац ове манифестације у 
Аустрији јесте крстоносни прота Дра-
ган Мићић, који је први пут 2014.го-
дине, у својој парохији, уз присуство 
више стотина гледалаца, са 25 такми-
чара, на Дунаву организовао пливање 
за Часни Крст из Јерусалима.

Пливање је као и до сада, органи-
зовано на приватном језеру Аузе у 
Астену, чији су власници а наши до-
маћини свесни и због тога задовољ-
ни, да се њихово језеро на овај начин 
освештава, очишћава и заштићује од 
свих лоших и негативних утицаја и 
дејстава. Ово такмичење, јесте атрак-
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ција и привлачи пажњу већег броја 
намерника и шетача, те је и реклама 
власницима језера.

По благослову проте Драгана, за 
ову прилику оформљен је организа-
циони Одбор за комлетну организа-
цију и спровођење такмичења у са-
ставу, господе: Дувњак, Глигорић, 
Цвишић, и Вуковић. Господин Жељ-
ко Малешевић је преузео на себе да 
буде организатор и водитељ програ-

ма. Ови угледни домаћини су се мак-
симално потрудили, што се види и 
по броју пријављених такмичара, као 
и да је за проверу здравствене спрем-
ности такмичара замољен и ангажо-
ван да дође, искусни доктор медици-
не, господин Милодраг Чулић. Он је 
свим такмичарима измерио притисак 
и пулс и дао потребне савете.

За Часни Крст из Јерусалима, ове 
године су запливали: Небојша Родић, 
Катерина Пипелева, Ђорђе Камчев, 
Игор Илић, Дејан Јагузовић, Дра-
ган Дрљача, Марко Мажар, Алек-
сандар Драгићевић, Горан Степано-
вић, Бобан Гијоргијевски, Драган 
Стефановић, Горан Лакић, Младен 

Станковић, Влатко Зајков и Небојша 
Тешановић.

Пред почетак такмичења прота 
Драган је са члановима певнице одр-
жао молитвословље и освештање во-
де, након чега је троструки победник 
за редом у претходним такмичењи-
ма, Стефан Дувњак, позвао све так-
мичаре да стану на старт, а преко 
разгласа и од свих присутних чула се 
химна „Боже правде...“ По договору и 

благослову проте 
Драгана, као пр-
ви, без конкурен-
ције, запливао је 
господин Митко 
Малев, и допли-
вавши до венца, 
узео и пољубио 
Часни Крст из Је-
русалима који је 
био за њега ту по-
ложен, уз велики 

аплауз свих присутних. 
Затим је по благослову и предло-

гу проте Драгана, да јој се као једи-
ној женској учесници, да предност од 
10 секунди, запливала Катерина Пи-
пелева. Одмах након тога, зачуо се 
поклик проте Драгана: „За Крст Ча-
сни, крени!“

Госпођа Катерина је снажно и 
„мушки“ пливајући, једно време 
одржавала једнако растојање изме-
ђу себе и осталих учесника, али је 
пред циљ стигло још пет учесника 
од којих је Драган Стефановић, био 
најбржи, те су две руке у венцу тра-
жиле Часни Крст, али прва га је по-
дигла Катерина. Њен синчић од 4 
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године, који се на свакој литурги-
ји причешћује у Храму у Линцу и 
њен супруг Петар, прошлогодишњи 
такмичар, ове године је био уз сина. 
Они су узбуђено навијали за маму, а 
онда су се сви заједно још више ра-
довали победи. Катерини Пипело-
вој је припао Часни Крст из Јеруса-
лима, витешки плашт и све почасти 
за 2019 годину.

Након што су се такмичари обу-
кли и осушили, прота Драган је при-
сутнима рекао да сабрани овде по 
пети пут, треба да смо захвални Го-
споду Богу да је благословио овако 
леп дан, али и захвални нашем вла-
дици Андреју који је благословио ово 
сабрање овде, а онда да смо захвални 
и свим пливачима који нису жалили 
труда да се овде појаве и да заплива-
ју у ово хладно језеро. Он је изме-
ђу осталог рекао: „Крст и Крсни пут 
није ни мало лак, а ови пливачи да-
нас су навукли на себе још једну те-
жину, да запли-
вају у ову ледну 
воду. Опет се по-
казало да оно што 
Господ благосло-
ви, да се то уз Ње-
гов благослов и 
реализује. Сре-
ћом и Божјом ми-
лошћу имали смо 
међу пливачима 
амбасадора Срби-
је овде, господина 
Небојшу Родића, 
којег желим по-
себно да поздра-

вим и да му се захвалим што је дана-
шњи дан издвојио и нашао времена 
да буде овде са нама и да га замолим 
да нас поздрави само са две речи.“

Амбасадор, господин Родић је ра-
до прихватио микрофон и све при-
сутне поздравио празничним по-
здравом: „Бог се јави!“, на шта су сви 
громко одговорили: „Ваистину се ја-
ви!“ Он је још рекао да му је велико 
задовољство да је данас овде и да је 
доживео да учествује у овом такми-
чењу, које показује да смо јаки на де-
лу и нада се да ће се ово поновити, 
како овде, тако и у Бечу.

Прота Драган се још једном за-
хвалио такмичарима и у име цркве-
не Општине Линц свим такмичарима 
поделио лепе захвалнице. За све так-
мичаре и све присутне бесплатно се 
делило кувано вино, чај и виршле у 
кифли са сенфом и кечапом, као и ва-
нил-кифлице које је припремила Са-
ња Милановић.
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НАЈВЕЋИ СРПСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ 
И УЧИТЕЉ СВЕТИ САВА, СВЕЧАНО 

ЈЕ ПРОСЛАВЉЕН У ЦРКВЕНОЈ 
ОПШТИНИ У ЛИНЦУ

Молитвено расположење је започето празничном Литургијом е да би у 
вечерњим сатима доживело и свој циљ. А циљ је недвосмислено био да се 
тога тана у храму окупи што више школске и мале деце. 

Светосавски програм је по-
чео вечерњим Богослужење-
м,после којег је настојатељ 

храма,прота Драган Мићић поздра-
вио присутне пригодном беседом. У 

свом обраћању,прота је говорио о те-
шкоћама за српски народ и цркву у 
времену Светога Саве и тај период 
упоредио са данашњим.

Г-ђа Дијана Шајин,учитељица 
школе српскога језика,при 
нашем храму,са својим уче-
ницима је припремила веома 
богат програм.Светосавска 
Химна се орила из уста ма-
ле деце а рецитације и при-
че о Светом Сави су награ-
ђени бурним аплаузима. У 
програму су узели учешћа и 
ученици веронауке са својим 
вероучитељем Александром 
Јовановићем.

Свој деци,прота Драган је 
поделио Светосавске пакети-
ће уз молитву Светоме Сави 
да сву децу благослови.

У парохијској сали је пре-
резан славски колач и осве-
штано славско жито.Славски 
домаћини,Јелена и Немања 
Мићић су се потрудили да 
све госте дочекају како то и 
доликује празнику.Ни овде 
није изостала песма а ни ре-
цитација.Протиница Грозда-
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на и сестре Марија и Драгана Симић 
су одпевале неколико црквених пе-
сама што је оставило посебан утисак 
код присутних.

За славског домаћина наредне 
2020 године пријавили су се Госпа-
на и Мирослав Шолак са својом по-
родицом
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САВИНДАН У ЛОВРИ
Традицију да Савиндан прославим са Србима у окружењу нисам преки-

нуо ни ове године. Док сам последње две године боравио у Далмацији, овај 
пут запутио сам се у Мађарску да посетим малу српску заједницу у селу 
Ловра (мађарски: Lórév), које се налази на дунавском острву Чепел неких 
50ак километара од Будимпеште.  

Српски народ већ вековима 
живи на подручју Мађар-
ске. Још у периоду постоја-

ња српске средњевековне немањић-
ке државе један део српског наро-
да живео је на подручју Срема, Бач-
ке, Барање и Баната које су у то вре-
ме углавном биле под контролом ма-
ђарских краљева. Турска надирања 
и коначни пад српске деспотовине 
1459. године довео је до великог бро-
ја избеглица, које су бежећи од Тура-
ка прешле Дунав и спас потражиле у 
краљевини Св. Стефана. Напуштају-
ћи престоно Смедерево, Срби прак-
тично преко пута Смедерева у Бана-
ту оснивају насеље-утврђење Ковин, 
које ће бити битно утврђење у одбра-
ни од Османлија.

Ипак, услед силних унутрашњих 
сукоба Мађарска није била у ста-
њу да организује успешну одбрану 
од Турака, те Турци заузимају и Ко-
вин, чије се српско становништво по-
том повлачи дунавским током дубље 
ка северу и на острву Чепел форми-
ра Горњи (Српски) Ковин, као и низ 
других насеља, што је подржавано 
и од стране саме мађарске краљеви-
не. Данашња Република Мађарска 
има прилично добар закон за наци-
оналне мањине, који Србима у Ма-
ђарској омогућава очување иденти-
тета. Број чланова српске заједнице 
у Мађарској је око 10.000, али свега 
3.500-5.000 су потомци српских ста-
роседелаца, док је остатак дошао у 
Мађарску у последњих 20ак година.
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Од свих српских насеља у Ма-
ђарској само је Ловра остала већин-
ско српска, док у оближњем Српском 
Ковину (мађарски: Ráckeve), некада-
шњем српском центру на Чапелском 
острву, данас живе свега 2-3 српске 
породице. У селу Ловра живи око 300 
становника и око 70% њих је српског 
порекла, док су остали мађарског или 
бугарског порекла. Бугарско станов-
ништво је стигло пре нешто више од 
100 година у потрази за послом и у 
међувремену је добрим делом асими-
лирано од већинског српског, с тим 
да су обе заједнице такође прилич-
но измешане са мађарским станов-
ништвом. Чиста српска породица је 
углавном реткост, што је и разумљи-
во с обзиром да су Мађари у апсолут-
ној већини у целој регији. Међует-
нички односи у Ловри су на највишем 
нивоу и за време мог кратког боравка 
приметио сам да српски и мађарски 
Ловрани имају заиста здраве и добре 
комшијске односе. Мој домаћин овај 
пут била је сеоска учитељица Јелена 
Вукајловић-Краус и њена породица, 
који су ме упознали са многим поје-
диностима и чињеницама о самом се-
лу. Госпођа Вукајловић је иначе изу-
зетно активна и у Самоуправи Срба 
у Мађарској и ове године је од стране 
Самоуправе добила Светосавску на-
граду за допринос раду Самоуправе 
и очувању српске заједнице.

Као и већина других села у Пе-
штанској жупанији и Ловра је дуго 
мучила муку са одласком младих у 
Будимпешту, који су напуштали села 
у потрази за послом или за школова-

њем. Тај тренд је на срећу престао, те 
већина младих тренутно остаје у се-
лу бавећи се пољопривредом или за-
натством. Ова радосна вест значи пре 
свега да и сама Ловра има будућност, 
а самим тим и да ће српска заједница 
у њој бити очувана. 

Село одаје утисак лепо сређеног 
места. Насеље је подељено у сокаке 
и својим уређењем подсећа на насе-
ља каква знамо из Срема или Бачке. 
Куће су углавном нижеспратнице, ле-
по уређене са већим двориштима ко-
ја су оградом одвојена од сокака. Из 
Српског Ковина ка Ловри води цеста 
која је пре две године санирана у пот-
пуности, док је у самом селу урађен 
нов тротоар. Најбитнија здања у селу 
су црква Св. Николе, школа са заба-
виштем и месна заједница. 

Прослава Савиндан почела је у цр-
кви Св. Николе. Црква није претерано 
велика, али је сасвим довољна да при-
ми све вернике. Приметно је да сви вер-
ници учествују у литургији појањем, 
што са једне стране говори да српско 
становништво иде у цркву редовно, а 
са друге да је заједиништво овде изу-
зетно изражено, што је мени као госту 
са стране било посебно драго. Црква 
је у добром стању и добро се одржава 
о чему брину прота Радован Савић и 
црквени одбор на челу са господином 
Миланом Вукајловићем. Литургији и 
Светосавској прослави присуствовао 
је и господин Љубимир Алексов, пред-
ставник српске заједнице у мађарском 
парламенту, који је иначе и сам Ловра-
нин и 12 година се налазио на челу ов-
дашње месне заједнице.  
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Након литургије и говора ловран-
ског проте, од цркве ка оближњој 
школи кренула је литија где су осим 
црквених барјака ношени колач и ко-
љиво. У оближњој школи раде две 
учитељице, а у склопу школе је и за-
бавиште. Ловранску школу похађају 
ђаци до 4-ог разреда, а након тога на-
стављају школовање у оближњем Ко-
вину. Након што је у школи очитан 
молебан и освештано кољиво и ко-
лач, локални ђаци извели су пригодан 
програм који је обухватио народне 
игре ловрског КУД-а, као и рецита-
ције и извођење Химне Светом Са-
ви, коју је беспрекорно и заиста дивно 
отпевала ученица чистог мађарског 
порекла. Посебно радује осећај да су 
деца без обзира на своје порекло вр-

ло радо узела учешће у светосавском 
програму, као и њихови родитељи ко-
ји су будно пратили програм.

Оно што је посебно занимљиво 
је да се настава и за српску и за ма-
ђарску децу врши на српском јези-
ку, те на тај начин и мађарски мали-
шани доста добро говоре и разумеју 
српски. Ловрани већ имају план да 
уз помоћ средстава мађарске владе 
направе нову школу која би могла 
да понуди образовање за децу и до 
осмог разреда. Искрено се надам да 
ће овај план спровести у дело, али 
видевши њихову вољу и труд да очу-
вају село и задрже свој идентитет, не 
сумњам да ће успети у својој намери. 

Жељко Малешевић, јануар 2019
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ГРУПА ПРАВОСЛАВНИХ ПОКЛОНИКА 
ИЗ ЛИНЦА НА ПОКЛОЊЕЊУ 
СВЕТИЊАМА СВЕТЕ ЗЕМЉЕ 

Милошћу Божијом и благословом Његовог Преосвештенства Еписко-
па аустријско-швајцарског г. Андреја, група православних поклоника из Ау-
стрије, предвођена својим духовником и старешином храма Светог Васи-
лија Острошког у Линцу протојерејем-ставрофором Драганом Мићићем, 
походила је Свету Земљу, поклонивши се највећим светињама васцелог хри-
шћанства.

У периоду од 21. до 28. фе-
бруара 2019. године, коли-
ко је трајало ово поклонич-

ко путовање, верници су имали при-
лику да учествују у евхаристијској 
радости у пећини Рођења Богомла-
денца Христа у Витлејему, затим у 
Храму Гроба Господњег у Јерусали-
му, као и у Гробу Мајке Божије у Гет-
симанији.

Током осам дана овог надасве анто-
логијског програма обилазака и покло-
њења светим местима на територији 
Израела и Палестине, пут је покло-
нике водио кроз живописне пределе 
свештеног града Јерусалима и његове 
околине, града Богорођења Витлејема, 
процветале Јудејске пустиње, древне 
Витаније, Лиде и Јафе, затим Јордан-
ске долине, града Благовести – Наза-
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рета, свештене горе Тавора, Кане Га-
лилејске и на крају обала Галилејског 
језера – где је Господ Исус Христос 
провео своје детињство и младост.

Ходећи Страдалним путем Старог 
града Јерусалима, верници су се мо-
литвено присетили и најпотреснијих 
догађаја из домостроја људског спа-
сења: предаје Христа, Његових му-
ка и спасоносне жртве. Поклоњењем 
Голготи, Плочи помазања, Кувуклији 
– Светом Гробу Христовом и месту 
обретења Часног Крста, поклоници 
су испунили велико завештање, ко-
је нам је својим стопама предао Све-
ти Сава Први Архиепископ Српски. 
Управо он је у два наврата походио 
Свету Земљу, оставивши свом роду 
као духовни благослов значајне све-
тиње: икону Пресвете Богородице 
Тројеручице, икону Млекопитатељ-
ницу и штап Светог Саве Освећеног.

На велику радост свих поклони-
ка, и као круна путовања по светим 
местима хришћанства, уприличен је 
и пријем код Његове Светости Па-
тријарха јерусалимског и целе Па-
лестине г. Теофила III у резиденцији 
Јерусалимске патријаршије. Том при-
ликом, сви поклоници су од Његове 
Светости добили на дар фотографи-
ју унутрашњости Гроба Господњег 
– мали подсетник на њихов боравак 
у Светој Земљи. Оно што је посеб-
но обрадовало наше вернике, био 
је сусрет са још једном групом пра-
вославних Срба из Шапца, који су, 
предвођени протојерејем-ставрофо-
ром Томиславом Лукићем, допутова-
ли у Свету Земљу.

У смирај претпоследњег дана, оба-
вљено је и свечано уручење хаџијских 
грамата за све поклонике. Овом ласка-
вом титулом, уједно је био овенчан по-
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Сваке суботе од 18.00 у нашем храму служимо ВЕЧЕРЊУ МОЛИТВУ и ПОМАЗАЊЕ 
ОСВЕШТАНИМ УЉЕМ из Острога, Свете Земље, Русије, Румуније… Препоручујемо сви-
ма да се помажу освештаним уљем које служи као заштита од свих болести, душевних 
и телесних, а поготово онима који су већ оболели.

двиг наших ходочасника, који су у нај-
већем страху и побожности обишли 
највеће древне светиње хришћанства.

Прота Драган Мићић је овим пу-
товањем деветнаести пут походио 

Свету Земљу, чиме је уједно реали-
зовао значајну ставку мисије Цркве 
у зближавању православних верни-
ка: Срба, Грка и Руса.
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ЛАЗАРЕВА СУБОТА – ВРБИЦА И 
УЛАЗАК ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА 

У ЈЕРУСАЛИМ – ЦВЕТИ
У суботу, 20. априла 2019.г., на Лазареву суботу, у храму „Св. Васили-

ја Острошког Чудотворца“ у Линцу, служена је Света Литургија, а од 18 
часова почело је вечерње богослужење свечаном литијом са врбовим гран-
чицама и звончићима у рукама свих верника на челу са старешином храма, 
протојерејем-ставрофором Драганом Мићићем уз појање тропара празни-
ка „Обшчеје воскресеније…“ Посебну лепоту овом празнику дала су деца и 
омладина, који су са својим родитељима и пријатељима, једни носећи икону, 
а други носећи гранчице врбе и звончиће, предходили целој литији.

Прота Драган је након вечер-
ње молитве, одржао надах-
нуту беседу и између оста-

лог рекао: „…Господ је из љубави 
према човеку и целој природи, све-
чано ушао у Јерусалим знајући да ће 
тамо да пострада али и знајући да ће 

васкрснути. Сећамо се дана када је на 
магарету, са својим ученицима ушао 
у Јерусалим да би за који дан кренуо 
пут страдања, а ми сабрани овде, пе-
вамо му песме које описују те дога-
ђаје. У њима се често помиње „Осана 
сину Давидову, благословен који до-
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лази у име Господње!“ То су речи ко-
је су се чуле са усана свих, јер мало је 
било оних, који после Лазаревог ва-
скрсења, нису пожелели да виде Го-
спода и који су му због тога изашли 
у сретање, да Га дочекају као Цара и 
Бога. И ми смо вечерас, сабрани на 
овом светом месту дошли да се под-
сетимо на те догађаје. Из наших уса-
на чују се такође ове речи. Верујем 
да смо се, после 2000 година, колико-
-толико научили да не будемо као они 
који су изашли пред Господа да га до-
чекају добродошлицом, а само након 
неколико дана из њихових уста су се 
могле чути неке друге, врло ружне 
речи, које не треба ни да понављамо, 
али о којима треба и те како да раз-
мишљамо. То треба да нам буде при-
мер какви треба да будемо и какви не 
треба да будемо. Треба да дођемо на 
молитву, треба да учествујемо у бо-
гослужењу. Како је дивно вечерас би-
ло кад цео храм говори „Оче наш….“ 
Требало би тако да буде и свеке свете 
литургије, да јавно исповедамо своју 
веру и да сви говоримо Символ вере. 
Али не само да исповедамо на уснама 
нашим, већ да она буде и у мислима 
нашим, а посебно у делима нашим. 
Каква би то вера била, ако не би била 
посведочена нашим делима? Какви 
би ми то људи били да исповедамо 
овде веру у Господа, а када изиђемо 
из храма, не дај боже, да Га се одрек-
немо? Не дај Боже да пођемо стран-
путицом, а не дај Боже нечега још го-
рег и грднијег и Богу неприступачни-
јег. Надам се и верујем у благога Го-
спода да ће ова мала деца, која га сва-

ке године овако дочекују, ове празни-
ке и те како да упамте. Видео сам ве-
черас једно дете како је стегло гран-
чицу и неће да је пусти. Нека буде та-
ко, нека свако дете држи гранчицу у 
рукама својим и нека свако дете држи 
љубав у срцу своме према Господу 
који је дошао на овај свет да страда и 
да нам дарује живот вечни. Предсто-
ји нам и Велика недеља, пуна туге и 
плача, недеља у којој треба да се се-
ћамо и ми својих грехова браћо и се-
стре. Да се сећамо страдања Христо-
вог, а опет и страдања нашега и да не 
буде да се одричемо Господа, него да 
идемо Његовим путем који је Он тра-
сирао, путем који је једини прави и 
истинити и који води у живот вечни. 
Нека би благи Господ благословио 
ову малу дечицу и све нас овде, не-
ка би ове гранчице целе године под-
сећале и опомињале на време које је 
било и да буду благослов Божији, јер 
без Божијег благослова не можемо 
ићи кроз овај свет, без Бога ни преко 
прага, каже народ, и нека би то заиста 
тако било у све векове, Амин!“ Након 
освештавања и поделе врбице, про-
та Драган је све помазао за здравље 
осве штаним уљем из Свете Земље.

У недељу, на Цвети, прота Драган 
је служио Свету Литургију а хор у 
комплетном саставу се трудио да пре-
лепим појањем увелича овај дивни 
празник. Храм је био пун а причести-
ли су се скоро сви верници и деца. У 
својој беседи прота Драган је говорио 
о овом великом празнику и поучио 
верни народ о неопходности бриге за 
душу и вечни живот. Сједињујући се 
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са телом и крвљу Његовом видимо да 
Он, будући благ, милостив и кротак, 
не бира ни сиромаха ни богаташа, ни 
лепог ни ружног, ни мушко ни жен-
ско, ни дете ни човека. Нема икаквог 
условљавања, али зато морамо да се 
припремамо и очистимо своје душе 
и тела онако како нас наша света Цр-
ква учи а то је пост , молитва и пока-
јање. Да очистимо грехове своје које 
чинимо по слабости својој, опкољени 
овоземаљским бригама а ипак идући 
оним уским путем који нам је опре-
делио сам Господ када смо прими-
ли «Печат дара Духа Светога». Про-
та Драган је позвао верни народ да 
ову Велику недељу која је пред нама 
проведемо не поред радио-апарата и 
других медија, већ да се усредсреди-
мо и размишљамо о страдањима Го-
сподњим и о спасењу наших душа. да 
је проведемо молитвено у миру и ти-
шини наших домова. Да чувамо и не 
растурамо своје породице јер је свака 

породица црква у малом и нико нема 
право да ту породицу руши. Прота је 
рекао да ће до Великог Петка стићи и 
други део Гроба Господњег у дуборе-
зу и то је први који ће овај храм има-
ти, захваљујући донацији господина 
Ченића. Прота је рекао да ће се Све-
та Литургија служити на Велики Че-
твртак и на Велику Суботу, а на Ва-
скрс почиње у 5 часова свечана Света 
литургија, на којој ће се такође моћи 
причестити. На Велики Четвртак од 
18 часова биће вечерње где ће се чи-
тати 12 Јеванђеља која говоре о стра-
дању Господњем. На Велики Петак од 
18 часова се служи вечерње и износи 
Плаштаница на Гроб Господњи. Сви 
који желе могу купити велике свеће 
које ће једно време горети на Гробу, 
а касније се носе у домове и чувају 
и пале као велика светиња. На Вели-
ку Суботу се неће служити вечерње. 
«Тамо где је љубав, Господ је снама», 
завршио је прота Драган своју беседу.
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СВЕТСКИ ДАН ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ
У трећу, крстопоклону недељу Часног поста, 31. марта 2019.г., после за-

амовне молитве, полазници Школе српског језика при Храму у Линцу, доби-
ли су благослов да са својом наставницом, пред верним народом изведу први 
део програма, који су припремили поводом светског Дана дечије књиге. Пред-
седник Црквено-општинског Управног одбора, господин Мирослав Шолак, 
тим поводом поклонио је Библиотеци „Острог“ пуну кутију нових књига.

Поред српског језика, деца 
су показала да су захваљу-
јући њиховој омиљеној на-

ставници, госпођи Дијани Шајн, на-
учила не само да добро читају и пер-
фектно изговарају речи на српском 
језику, написане ћирилицом, већ и да 
прелепо певају духовне песме Све-
тог Владике Николаја. Већ на почет-
ку краћег програма у Храму, пред-
ставили су се као „Деца неба“ са ис-
тоименом песмом. Нађа је прочитала 
текст о светском дану дечије књиге, 
а Теодора је представила „Књигу над 
књигама“ – Библију. Јован и Матеј су 
сликовито дочарали поуку из јеван-
ђелске приче о Милостивом Самар-
јанину, да би сви заједно за крај пр-
вог дела приредбе, отпевали „Алилу-

ја, алилуја, алилујааа…“ Све је било 
пропраћено бурним аплаузом родите-
ља и верног народа. Госпођа Снежа-
на Милановић, позвала је родитеље и 
све заинтересоване у библиотеку ра-
ди гледања другог дела програма и 
разгледања дечијих радова и књига у 
библиотеци, као и евентуалног уписа 
у библиотеку.

Многи су се одазвали овом по-
зиву, па је програм настављен чим 
је прота Драган Мићић дошао. Де-
ци је било драго да пред својим све-
штеником и родитељима покажу 
шта су још научила у Школи. Гру-
па ученика је представила плакат о 
Вуку Караџићу, а затим су сви го-
ворили своје напамет научене по-
словице, загонетке и питалице. Та-
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кође је представљен плакат о Хансу 
Кристијану Андерсену, који су ра-
диле Хелена и Милица. Затим је Јо-
ван Тодоровић предеставио свој пла-
кат о Николи Тесли. Теодора и Нађа 
су представиле српску народну при-
поветку „Чардак ни на небу, ни на 
земљи“, а затим је сарадница би-
блиотеке госпођа Снежана Мила-
нов из књига наших најпопуларни-
јих писаца дечије поезије: Добрице 
Ерића, Љубивоја Ршумовића и Чи-
ка Јове Змаја, прочитала деци зани-
мљиве песме. За крај су деца „по-

дигла све на ноге“ певајући химну 
„Боже правде…!“

Прота Драган је похвалио децу за 
труд и вредноћу и рекао да је и он 
припремио изненађење деци, те је 
представио господина Јована Кова-
ча, који је свима изрецитовао поучну 
песму Јована Јовановића Змаја „Јова 
и злато.“

Опет се показало да је припрема-
ње оваквих програма за децу веома 
корисно, да том приликом науче мно-
го новог и да их наступ и похвале мо-
тивишу за даљи рад и труд.
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ЧЛАНОВИ ХОРА ПРИ ХРАМУ У ЛИНЦУ 
ПРОСЛАВИЛИ СВОЈУ КРСНУ СЛАВУ, 
СВ. ВЛАДИКУ НИКОЛАЈА ЖИЧКОГ

Већ 15 година за редом, на дан преноса моштију Светог Николаја Охрид-
ског и Жичког, 03.маја,певница при храму у Линцу слави свог покровитеља 
и заштитника. Тога дана чита се акатист светоме и певају песме посве-
ћене Светом Николају као и духовне песме из Духовне лире. Ове године је 
обележена 141 година од рођења, 61 година од његовог упокојења и 26 годи-
на од преноса његових светих моштију из Либертвила (САД) у његово род-
но место, у његову задужбину, манастир Лелић.

И овог 3. маја 
2019.године, 
прота Драган 

је после прочитаног ака-
тиста и отпеваног тропа-
ра, свечано изнео свете и 
целебне мошти Светога-
,верницима на целивање, 
које су захваљујући до-
броти његовог преосве-
штенства, владике Ла-
врентија, доспеле у наш 
храм у Линцу. Прота је 
свима пожелео да им мо-
литве буду услишене и да 
Свети Владика Николај 
све благослови, обожи 
и умножи, којим речи-
ма се и сам Владика че-
сто обраћао народу. Про-
та Драган је пожелео да 
књиге и сабрана дела Св. 
Владике Николаја, које 
су у Линцу и штампане, 
буду на спасење душа и 
тела свима који их буду 
читали. Прота је рекао да 
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се данас радује са свима присутнима 
јер постоји певница у храму, која сва-
ке недеље својим лепим појањем сла-
ви име Божије и без чијег певања ни 
сва богослужења не би била тако ле-
па. Та певница која особито радо пева 
песме Св. Владике Николаја, узела је 
њега за свог заштитника и прославља 
га као своју славу. Славски домаћи-
ни су,ове године породица Симић из 
Линца, који су спремили славски ко-
лач, жито и још по нешто. Прота Дра-
ган је за следећу годину благословио 
да славски колач и жито спреми по-
родица из Пољске: Дариус и Кристи-
на са децом Аном и Николајем, који 
су такође сви чланови певнице, што 
је радосно прихваћено. 

Овом приликом треба да се под-
сетимо да је певница при храму Св. 
Василија Острошког Чудотворца у 
Линцу, захваљујући прелепом гла-
су протинице Гроздане, од самог по-
четка достојно славила Бога. Певни-
ца је први пут прерасла у прави хор 
2003.г., доласком младог дириген-
та Бранка Џиновића. Господин Џи-
новић се после завршених студија, 
2007.године вратио у отаџбину, а наш 
хор, односно певница остала је да по-
је Богу под вођством госпође Светла-
не – Цеце Марјановић и протинице 
Гроздане Мићић. Како је и госпођа 
Марјановић са породицом одселила 
из Линца, чланови певнице су и ако у 
не уређеном саставу, редовно долази-
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ли на сва богослужења. Међутим, са-
зрело је време да дугогодишњи члан, 
Марија Симић, која је певала у пев-
ници још као дете, јаком вољом, тру-
дом и залагањем, а све вољом Божи-
јом и благословом Светог Владике 
Николаја, са својом сестром Драга-
ном, преузме вођство у певници. То 
практично значи да је Марија као од-
личан слухиста, у стању да оцени ко 
може у певници да пева а ко још није 
спреман за то, као и да изврши распо-
ред гласова, како би то појање најбо-
ље звучало. То такође значи редовне 
припреме и пробе за свако богослу-
жење, а посебно за празнична. Кад 
постоје такве особе, које су спремне 
да се ангажују и жртвују своје сло-

бодно време из љубави према Богу и 
према певању духовних песама, онда 
су оне стуб сигурности за певницу. 
Каже се да није суштина у бројности 
гласова, већ у њиховом квалитету. 
Свака певница може да прерасте у 
хор, али сваки хор не може да пева 
богословски исправно, по тумачењи-
ма из „Типика“ и чак да „кроји“ по 
гласовима одређене стихире, а то је 
Марија Симић слава Богу успела.

Због тога благодаримо Господу на 
подмлатку који нам даје, на деци која 
се при нашем храму уче православ-
ној вери, матерњем језику, ћирилич-
ном писму, певању духовних песама, 
милосрђу и још многим другим хри-
шћанским врлинама.
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ПРОСЛАВА ХРАМОВНЕ СЛАВЕ У ЛИНЦУ
Храмовна слава „Свети Василије Острошки“, свечано и молитвено је 

прослављена у нашој парохији у Линцу. Благословом Епископа Андреја, пра-
знично вечерње су служили свештеници из Бање Ковиљаче, који су за ову 
прилику стигли са мешовитим хором тамошње Црквене Општине. У на-
вечерје празника, хор је песмом најавио наступајући празник.

Недељно, празнично јутро, 
прохладно и испуњено ки-
шом, није сметало много-

бројним верницима да похитају сво-
ме храму и да се у њему помоле Све-
том Василију Острошком. Звона са 
храма су најавила да почиње Све-
та Литургија а из олтара су свеште-
ници наизменично појали „Христос 
Воскресе из мертвих,….“. Уз хорску 
пратњу, молитве Господу су узноси-
ли: Архијерејски намесник, протоје-
реј Драган Бајић, протојереј-ставро-
фор Драган Спасојевић и протођа-
кон Зоран Кокановић. Под диригент-
ском палицом г-ђе Кокановић, све је 
звучало, више него савршено. Дуго-

годишње певачко искуство као и уме-
ће диригената и овога пута је дошло 
до изражаја.

Беседа проте Драгана Бајића, ни-
кога у храму није оставила равноду-
шним. Многима ће у сећању остати 
сама дикција у произношењу вешто 
састављених реченица а опет неки ће 
размишљати о чуду Светога Василија 
које је доживео један од протиних па-
рохијана. Нису изостале ни похвале на 
рачун домаћина и одушевљење изгле-
дом како унутрашњости тако и околи-
не храма. На лицима многих слушала-
ца се могла видети несуздржана суза.

Светој Чаши је пришао велики 
број деце а и одраслих који су се за-

22 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 73, Јул – Децембар  2019. 



ветовали Светитељу да 
пред Његов празник по-
сте 7 дана.

Цео ток Свете Литур-
гије, молитвено су пра-
тили Драгана и Славиша 
Мартиновић стојећи са 
својом децом поред Слав-
ског Колача, радосни што 
су баш они од многоброј-
них парохијана удостоје-
ни да буду овогодишњи 
славски домаћини. Жељ-
но очекивани тренутак, 
резања Славског Кола-
ча, окупио је око себе све 
присутне у храму. У јек-
тенији се протођакон по-
молио за чланове породи-
це Мартиновић али и за 
нове домаћине за наред-
ну годину, породицу По-
повић из Шлисберга. Њи-
ховим стопама пошла је и 
породица Копуз из Шлис-
берга и они су се пријави-
ли за славске домаћине 2021 године.

На крају Свете Литургије, гости-
ма и славским домаћинима се захва-
лио прота Драган Мићић и уручио 
им захвалнице Црквене Општине.

Долазак драгих нам гостију, реа-
лизован је уз свесрдну новчану по-
моћ Бранка и Љубинке Пејак, који су 
дуго година живели у Линцу а са-
да у Бањи Ковиљачи. Њима се на по-
себан начин захвалио прота Драган 
Спасојевић.

Домаћини нису жалили труда да 
све протекне у најбољем реду. Слав-

ски ручак је послужен за неколико 
стотина присутних. Киша није мо-
гла да спречи, да се одигра коло по-
ред храма и тако не прекине дугого-
дишња традиција.

Велику захвалност дугујемо вред-
ним домаћицама и домаћинима који 
су безусловно и врло савесно одради-
ли свој посао те тако допринели да и 
ова храмовна слава, као и многе до 
сада, остане упамћена.

И овога пута је цео ток молитве-
ног расположења снимала екипа ТВ 
Млава.
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ГОСТИ ИЗ ШАПЦА
Благословом Епископа Андреја, Црквену Општину у Линцу, посетили су 

парохијани Храма Свете Тројице из Шапца/Летњиковац са старешином 
Храма, протојерејем ставрофором Радом Тодоровићем. Субота 18. и не-
деља 19. мај, били су испуњени разноразним одушевљењима. На стадио-
ну на Ебелсбергу је одиграна, по свим критеријумима, пријатељска и фер-
-плеј утакмица а за пример многим професионалним клубовима. Гости су 
на крају славили али то славље није утицало на расположење домаћих игра-
ча као ни публике.

Многима се по први пут 
указала прилика да по-
сете Маутхаузен, место 

на којем је био логор у 1 светском 
рату а на којем ниче Спомен Капе-
ла Српским Новомученицима. О са-
мом логору и градњи капеле, гости-
ма је говорио прота Драган Мићић. 
Помен страдалницима је одслужио 
прота Раде уз појање свих присут-
них. Код присутних се нису могле 
сакрити емоције туге за пострада-
лима, како на овом гробљу тако и 

оних који мученички пострадаше у 
злогласном логору из другог свет-
ског рата.

Недељна Света Литургија, по мно-
го чему се није разликовала од оне 
предходног викенда. Храм испуњен 
верним народом и драгим нам гости-
ма. Проте Драган и Раде су служили 
уз предивно појање певнице. На кра-
ју Св.Литургије, верницима се обра-
тио прота Раде, бираним речима је 
говорио о циљу доласка у Линц а и 
дугогодишњем пријатељству са про-
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том Драганом за кога има само ре-
чи хвале. Између осталог, навео је и 
протин допринос при градњи Хра-
ма Свете Тројице у Шапцу на Лет-
њиковцу. Као захвалност за све то и 
учињено гостопримство, које ће се 
дуго памтити, проти Драгану су го-
сти поклонили напрсни Крст а паро-
хији две предивне слике.

После заједничког ручка, који 
су вредни парохијани припреми-
ли у парохијској сали, разговарало 
се о плановима за неко ново друже-
ње. Неколико гостију је,са сузама у 
очима, пришло проти Драгану и уз 
речи захвалности приложили свој 
„скроман“ новчани прилог за довр-
шење спомен капеле у Маутхаузену.
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ПОСЕТА ПОЛАЗНИКА 62. КЛАСЕ 
ГЕНЕРАЛШТАБНОГ УСАВРШАВАЊА 

ШКОЛЕ НАЦИОНАЛНЕ 
ОДБРАНЕ ХРАМУ У ЛИНЦУ

Упркос свог одсуства због поклоничног путовања са групом верника у Ру-
сију, протојереј – ставрофор Драган Мићић, позвао је и благословио члано-
вима Црквеног одбора и својим сарадницима да дочекају и угосте полазни-
ке 62. класе генералштабног усавршавања Школе националне одбране при 
Министарству одбране Републике Србије и њихове професоре.

У оквиру свог боравка и сту-
дијске посете Аустрији од 
27. до 30. маја, официри, по-

лазници 62. класе Школе националне 
одбране из Србије, Републике Српске 
и Нигерије, посетили су између оста-

лог концентрациони логор у Маутха-
узену и војно гробље из Првог свет-
ског рата у Рајфердорфу. Пред свој 
повратак у Србију, они су посетили 
храм „Св. Василија Острошког Чудо-
творца“ у Линцу, где су за њих члано-
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ви Црквеног одбора и вредни парохи-
јани припремили трпезу љубави.

Након што су се гости и домаћи-
ни поздравили пред храмом, а затим 

сви заједно ушли у храм и поклони-
ли се иконама, госте је у име про-
те Драгана, Црквеног одбора и свих 
чланова парохије, поздравила и по-
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желела добродошлицу вероучитељи-
ца у пензији, члан Црквеног одбора и 
члан Епархијског Савета, Видосава 
Спасић. Она је изразила жаљење да 
старешина храма, прота Драган ни-
је физички ту, али је исказала и уве-
рење да је он духовно сигурно при-
сутан, јер су ови сусрети питомаца 
војне Академије са парохијом у Лин-
цу, постали нешто више од традици-
је, они су постали сусрети пријатељ-
ства. Обзиром на управо обављену 
посету питомаца Маутхаузену и Рај-
фердорфу, где су они одали пошту и 
положили венце пострадалима, она 
је рекла да се српска капела а мала 
богомоља посвећена српским Ново-
мученицима из Првог светског рата, 
налази у завршној фази уређења: по-
стављања масивних улазних врата и 
осликавања унутрашњости и да ће 
ако Бог да, по плану у пролеће бити 
њено освештавање.

У вези храма „Светог Васили-
ја Острошког Чудотворца“ у Линцу 
г. Спасић је укратко изнела његову 
историју као и развој српске право-
славне заједнице и парохије у Линцу. 
Она је истакла 30-тогодишњи јуби-
леј рада на парохији проте Драгана 
Мићића и јубилеј 50 година посто-
јања парохије у Линцу као и шта се 
за то време све реновирало, догради-
ло и изградило. Након ових плодо-
носних година проте Драгана, храм 
у Линцу је постао комплекс објека-
та који младим генерацијама нуди 
много веће могућности за духовни, 
културни и национални развој не-
го што су их имале претходне гене-

рације. На крају је г. Спасић гостима 
још једном изразила добродошли-
цу и позвала да их да обиђу библио-
теку и српску школу, а пре свега да 
се освеже, одморе од напорног пута 
и окрепе оним што су чланови Цр-
квене Општине у њихову част при-
премили.

Након прочитане молитве, а пре 
почетка ручка, пуковник, професор, 
др. Милић Милићевић, начелник ге-
нералноштабног усавршавања Шко-
ле националне одбране, захвалио се 
на добродошлици, рекао пар речи о 
полазницима Војне академије, а за-
тим уручио поклоне.

Након обављеног ручка у опуште-
ној и пријатељској атмосфери, гости 
су се посебно одушевили млађом де-
цом породице Мише Милановића: 
ћерком Теодором и синовима Мате-
јом, Тодором и Стефаном као и сином 
Бранислава Вучановића Михајлом, 
које су даривали значкама, капама и 
амблемима, а ова су пред растанак 
повела песму „Тамо далеко….“, коју 
су затим сви прихватили.

Пуковник Милић се малим покло-
ном захвалио потпуковнику Слобо-
данку Лазићу и пуковнику Кордићу 
пред одлазак у пензију, а потпуков-
ник Лазић се захвалио домаћинима 
и колегама из Србије на разумева-
њу, те им је свима пожелео генерал-
ске чинове. Након што су се срдач-
но опростили од домаћина, који су 
им пожелели срећно путовање и сре-
ћан повратак у домовину, завршило 
се ово незаборавно дружење на паро-
хији у Линцу.
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ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ У РУСИЈУ
Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа аустријско-швај-

царског Г. Андреја, група верника из Линца и околине, под духовним руко-
водством протојереја-ставрофора Драгана Мићића, боравила је, у перио-
ду од 25.05. до 01. 06 2019. године, у Русији.

Током путовања поклоници 
су обишли највеће храмове 
у Санкт Петерсбургу,на Ва-

ламу и Москви. На Светој Литургији 
у Сампсонијевском собору,већи број 
ходо један од најстаријих храмова 
Санкт Петербурга. Храм, посвећен 
Светом Сампсону Странопримцу, по-
дигнут је у част победе руске арми-
је над Швеђанима 8. јула 1709. го-
дине на Полтави. Након послужења 

код настојатеља храма архимандри-
та Серафима (Шкреда), обишли смо 
храм Христовог Васкрсења („Спа-
ситељ на крви“). Храм је подигнут 
1907. године на месту где је 1881. го-
дине био смртно рањен цар Алек-
сандар II.Посетили смо Казанску са-
борну цркву у којој се чува једна од 
најстаријих копија чудотворне ико-
не Пресвете Богородице Казанске. 
Овај величанствени храм је саграђен 
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1811. године по узору на сабор Све-
тог Петра у Риму, на месту где се ра-
није налазила црква Рођења Пресве-
те Богородице. Након обиласка Ка-
занске саборне цркве,пошли смо у 
Ермитаж – највећи уметнички и кул-
турно-историјски музеј у Русији и је-
дан од највећих светских музеја. Ње-
гова огромна збирка је изложена у 
укупно шест зграда, које се нижу на 
обали реке Неве. Гглавна зграда му-
зеја је „Зимски дворац“ који је нека-
да био званична резиденција руских 
царева. У више од 350 сала изложе-
но је око 60.000 експоната. Колекци-
ја овог музеја је зачета 1764. године 
као збирка уметничких предмета ца-
рице Катарине II, која је од 1852. го-
дине отворена за јавност. За два и по 
века у овом музеју је сакупљено око 
три милиона уметничких и историј-
ских експоната, почевши од каменог, 
па све до савременог доба. Међу зна-
чајнијим, издваја се збирка дела за-
падноевропских уметника: Микелан-
ђела Буонаротија, Леонарда да Вин-
чија, Рубенса, Рембранта, Винсента 
ван Гога, Пабла Пикаса и других.

Петропавловска тврђава се сматра 
историјским центром Санкт Петер-
бурга. Почетак XVIII века је остао 
упамћен у руској историји по дваде-
сетогодишњем рату са Шведском, 
када су Руси освојили земље уз обале 
реке Неве. Како би заштитили новоо-
својену територију, император Петар 
I је 1703. године основао утврђење на 
тзв. „Зечијем острву“, које је добило 
нови назив: Санкт-Питер-Бурх. Во-
жња туристичким бродићем,који се 

креће реком Невом и главним град-
ским каналима,омогућила нам је да 
видимо најважније репрезентатив-
не грађевине и институције северне 
руске престонице. Након вожње бро-
дом, отишли смо на величанствени 
видиковац Исакијевског сабора. Овај 
највећи саборни храм Санкт Петер-
бурга и дан данас представља музеј, 
иако се у левом-споредном олтару 
врше богослужења. Храм је посве-
ћен Светом Исакију Далматском – 
хришћанском светитељу из IV века, 
на чији дан је рођен цар Петар Вели-
ки. Саграђен је 1858. године, као че-
тврти по реду храм који је грађен на 
истом месту. Висина храма износи 
101,5 метар, а унутрашња површи-
на 4.000 квадратних метара. Споља-
шњост храма је украшена великим 
бројем кипова и статуа, док је њего-
ва унутрашњост испуњена предив-
ним мозаицима и украсима од мер-
мера, малахита, лазурита и бронзе са 
позлатом. Са видиковца, који пред-
ставља балустрада вањског подку-
полног простора пружа се величан-
ствени поглед на Санкт Петерсбург

Острво Кронштат у Финском за-
ливу, на ком се налази величанстве-
ни храм тзв. Морски Никољски са-
бор – заветни храм посвећен свим 
погинулим морнарима руске импери-
је. Након обиласка Никољског сабора 
посетили смо Петерхофу који се на-
лази на око 20 километара западно од 
Санкт Петербурга. Овај царски ком-
плекс је смештен на обали Финског 
залива и служио је као летња пала-
та Петра Великог. Заједно са парко-
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вима и фонтанама, у раскоши, богат-
ству и лепоти, сведочи о величини 
царске Русије.

Пут нас даље води у Свето-Јова-
новски ставропигијални женски ма-
настир. Манастир је подигнут крајем 
XIX века, и то најпре као подворје Јо-
вано-Богословског Сурског манасти-
ра, основаног од стране Светог Јова-
на Кронштатског у његовом родном 
селу, да би убрзо постао самосталан 
манастир. Ту смо се над Светим Мо-
штима Светога Јована Кронштатског 
помолили Богу а проте Милан Пан-
телић и Драган Мићић су одслужи-
ли Акатист.

Након обиласка манастира и по-
клоњења моштима Светог Јована 
Кронштатског, пошли смо на Смо-
љенско гробље на ком се налази ка-
пела са моштима многопоштоване 
светитељке, Блажене Ксеније Пе-
троградске. Иако је релативно касно, 
1988. године, канонизована од стра-
не Руске православне цркве, блажена 
Ксенија је поштована као света у Ру-
ском народу. У вечерњим часовима 
(20:00) полазимо бродом за манастир 
Валам, који је од Санкт Петербурга 
удаљен око 220 километара.

Након ноћне вожње реком Невом 
и Ладошким језером, у јутарњим ча-
совима (08:00) брод пристаје на Ва-
ламски архипелаг у покрајини Ка-
релија, на ком се налази знаменити 
Спасо-Преображенски Валамски му-
шки манастир Руске Православне 
Цркве. Обишли смо саборни мана-
стирски трг и главни део манастира.

Будући да се налази на крајњем 
северу данашње Русије, манастир је 
током своје богате историје више пу-
та страдао од великог броја неприја-
теља. Почетком XX века, манастир је 
бројао 13 скитова и 21 капелу. Данас 
је обновљено укупно 11 скитова, од 
којих су најпознатији: Воскресенски, 
Гетсимански, Никољски, Свих Све-
тих, Јована Крститеља, Свето-Вла-
димирски, Смољенски, Конјевски и 
др. Централно место у манастирском 
комплексу заузима Спасо-Преобра-
женски собор, подигнут средином 
XIX века на месту старијег дрвеног 
храма. Манастир има и пет својих 
подворја, од којих су два у Москви 
и Санкт Петербургу.Никада нећемо 
заборавити,мини концерт манастир-
ског хора које је све нас дирнуо до 
суза,поготово песмом на српском је-
зику „ој Косово,Косово“. Затим смо 
пешице (6 км)обишли скитове: Во-
скресенског и Конјевског и многе 
друге.

У јутарњим сатима смо посети-
ли Свето-Тројицку Александро-Нев-
ску лавру. Овај мушки манастир Ру-
ске православне цркве се налази на 
источном крају Невског проспекта. 
Манастир је основан 1713. године по 
личном указу руског императора Пе-
тра Великог, на месту где је по преда-
њу Велики кнез Александар Невски 
1240. године извојевао велику победу 
над Швеђанима. Највећа манастир-
ска светиња су мошти Светог Вели-
ког кнеза Александра Невског. Пу-
товање возом до Москве ће остати 
незапамћено.
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Журни кора-
ци су нас одвели у 
Покровски мана-
стир на поклоњење 
моштима Блаже-
не Матроне. Мана-
стир је женска оби-
тељ. Основао га је 
цар Алексеј Миха-
илович 1635. годи-
не, и то као дом за 
сиромашне. Прва 
црква је саграђена 
1655. године и по-
свећена је Покрову 
Пресвете Богороди-
це. У њој се налазе 
мошти Блажене Ма-
троне Московске.

Посетили смо 
Црвени трг. Цен-
трални московски 
трг је са једне стра-
не оивичен зиди-
нама Московског 
Кремља (куле: Кон-
стантино-Јеленска, Спаска и Никољ-
ска), а са друге великим здањем Др-
жавног тржног центра (ГУМ). На 
Црвеном тргу налази се: Храм по-
свећен Казанској икони Пресвете 
Богородице (Казански сабор), храм 
Василија Блаженог (Покровски сабо-
р,храм Рођења Светој Јована Крсти-
теља (са олтаром Светог Климента 
Папе Римског), црква Светог Вели-
комученика Георгија (на “Псковској 
гори”), Знаменски сабор (Знамен-
ски манастир), црква Светог Макси-
ма Исповедника (тзв. “Пизански то-

рањ”), и храм Свете Великомученице 
Варваре. Такође, ту се налази и неко-
лико историјских објеката: Гостињи 
двор, Стари енглески дворац и Стари 
дворац Романових.

У Храму Светих Апостола Петра 
и Павла на Подворје Српске право-
славне цркве,добродошлицу нам је 
пожелео настојатељ Подворја, Епи-
скоп Антоније (Пантелића). У храму 
се налази и велики број честица мо-
штију Божијих угодника.Домаћин је 
гостима даривао књижицу о истори-
јату подворја а проти Драгану и Про-
ти Милану по напрсни Крст.
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Посета Саборном храму Христа 
Спаситеља је наговестила да се наше 
ходочашће приближило крају.. Пр-
вобитни храм је саграђен 1883. годи-
не, као спомен-храм на руске војнике, 
пале у рату са Наполеоном. Порушен 
је 1931. године и на његовом месту је 
требао бити изграђен тзв. “Дом совје-
та” од чијег пројекта се одустало због 
избијања Другог светског рата. Да-
нашњи храм је саграђен 2000. годи-
не по првобитном пројекту и састоји 
се од горњег Храма Христа Спасите-
ља, крипте (Спасо-Преображењски 
храм), Музеја (посвећеног истори-
ји храма), велике сале за одржава-
ње Светих Архијерејских Сабора и 
помоћних објеката. Највеће светиње 

у храму су мошти Светог Филаре-
та Митрополита Москвоског и гла-
ва Светог Јована Златоустог. Оно по 
чему је Храм Христа Спаситеља је-
динствен јесте и вањски подкупол-
ни простор, са ког се пружа вели-
чанствен поглед на центар Москве. 
У порти храма налази се и дрвени 
храм посвећен икони Пресвете Бого-
родице Државна.

Путовање је успешно реализова-
но захваљујући подршци Његовог 
Преосвештенства Епсикопа Антони-
ја, старешине подворја Српске Пра-
вославне Цркве у Москви и теолога: 
господина Николе Ковача и господи-
на Јована Босића, који су и овог пута 
били на висини задатка.
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ПРОПОВЕД ПРОТЕ ДРАГАНА МИЋИЋА 
НА ПРАЗНИК САБОРА СВЕТОГ ЈОВАНА 

КРСТИТЕЉА, 20. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ
Бог се јави! Браћо и сестре, Бог се јавља на разне начине, Бог се јавља и 

преко појединих људи, преко појединих догађаја, да нас опомене, да нас вра-
ти са многих странпутица, ако смо не дај Боже, тим путем кренули. Бог 
нам је дао светитеље, зато што су ишли његовим путем. Уосталом, по-
слао је и Сина Свога, Јединородног, да узме на се грехе овога света. Да узме 
грехове свих нас. Да ли за то треба да будемо неблагодарни?

Не, браћо и сестре, и ево ово 
данашње сабрање и те како 
говори да смо ми благодар-

ни Господу, за оно што нам је дао и за 
оно што нам даје.

А шта нам је то дао? Дао нам је 
пут којим треба да идемо, дао нам је 
истину којом треба да се поносимо, 
дао нам је живот, овај живот, овозе-
маљски овде, који је пролазан и који 
је припрема за онај вечни у Царству 
небеском ако Бог да. А опет, испу-
нио је преко оних који су прије ње-
га били, а ко је најважнији ако ли не 
Јован Крститељ, да се испуни Закон, 
да на реци Јордану буде крштен Го-
спод наш Исус Христос, од руке Све-
тог Јована Крститеља, чији спомен 
данас славимо.

А Свети Јован Крститељ, као Пре-
теча, показује нам руку и браћо и се-
стре будите сигурни, нема тога Бога 
у кога ми треба да верујемо, ако Пре-
теча није Свети Јован Крститељ. Он 
је тај који пружа прст свој ка Сину 
Божијем, Господу Исусу Христу на 
реци Јордану и казује: „Ево, то је тај 
који је дошао да узме грехе света!“ А 

онда потврђује оне речи од Духа Све-
тога: „То је тај који крштава водом и 
Духом Светим!“ А Свети Јован извр-
шава оно што је од њега тражено, из-
вршава оно што треба да буде и даје 
свима нама опомену о кајању, свакод-
невном кајању, јер не знамо дана и ча-
са када ће доћи крају овога света, а 
када ћемо морати да дамо одговоре 
за сав живот и дела своја.

Видимо да данас има заиста ве-
лики број свечара на овој парохији, 
а свечаре морам да опоменем. Све-
ти Јован је био и те како строг, мора-
мо то да констатујемо. Можда један 
од најстрожијих светитеља и проро-
ка, а знамо то дакле и из његовог жи-
вота, знамо како је скончао свој жи-
вот, за правду, за истину. Покушао 
је Ироду да објасни значај породице, 
важност породице, а Ирод и Ирија-
да нису то прихватали и знамо како 
су скончали. А опет, о покајању у пу-
стињи, Свети Јован каже: „Покајте се 
јер се приближи Царство небеско!“ и 
„Ево секира стоји крај дрвета!“

Дакле дрво које рода не рађа да се 
реже и да се у огањ баца. Како то тре-
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У Храму Светог Василија Острошког у Линцу Богослужимо:
Недељом од 10:00  Св. Литургију
Празницима од 9:00 Св. Литургију
Суботом од 18:00  Вечерње

ба да се реже? Све оно што не ваља 
у нашем животу да се одреже и да се 
баци. А то су они моменти из наше-
га живота, и људи и предмети и све 
оно што нас спутава да идемо путем 
Христовим. Све оно што нам стане 
на пут и прети да нам спречи улазак 
у Царство небеско, треба да одреже-
мо и треба да пазимо, то није за нас. 
А ми знамо, у Светоме Писму стоји:

„Ако те око твоје вара, ишчупај га 
и баци! Боље да један део твога те-
ла страда, неголи цело тело твоје.“  
Ако је то тако браћо и сестре, а заи-
ста тако јесте, одбацимо све оно што 
нас веже овде за земљу и приволи-
мо се Царству небеском. Уосталом, 
то нам сведоче Свети Јован Крсти-
тељ и сви мученици за веру Христо-
ву. То су нам посведочили и наши 
мученици из рода српскога, страдал-
нога кроз ову целу историју.

Како се страда за веру, али стојич-
ки и поносно, знајући зашто се стра-
да и знајући да је после овога оно веч-
но. Тако је и јуче било тамо на Аузе, 
на пливању. Они пливачи, њих ше-
снаест, знали су зашта пливају. Знали 
су шта им је циљ, а циљ је Крст Ча-
сни. Циљ је до њега доћи и ево види-
мо госпођу Катерину Пипелеву, која 
данас ево стоји међу нама.

Она је победник јучерашњег пли-
вања. Благослов Божији је уз њу био. 
Благослов Божији јер је она  са сво-
јим  мужем и дететом сваке недеље 
овде на молитви. Благослов је Бож-
ји дакле дошао, смиловао се и рекао: 
„Ти ћеш ове године да пођеш до Кр-
ста, да, у тој хладној води, води ко-
ја спира грехове. И јуче и данас бра-
ћо и сестре, наша сабрања су дакле 
у Господу. Наша сабрања су око на-
ших светитеља. И ми знамо да се не-
ки пут питамо јесмо ли ми у храму на 
молитви, молимо се ми Богу, ко нас 
то види, ко нас то чује? А свака ли-
тургија, свако наше сабрање браћо и 
сестре и те како је нешто чудновато, 
чудно и чудесно.

Па зар није чудо, јутрос сам у пу-
тир насуо вино, исекао хлеб, а ви-
димо касније, оно се претворило у 
Тело и Крв Господњу. И ова мала 
деца се причешћују њиме. Како да 
то није чудо, то је велико чудо! И 
требали би сви медији: телевизија и 
радио и новине, сваке Свете литур-
гије да буду у храмовима и да пра-
те шта се то дешава тамо, да обаве-
штавају свет, да обавештавају и оне 
који не верују у Бога. Оне који иду 
другим путем и да кажу: „Види-
те, православље је истина, овде се 
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чуда дешавају! И само овај 
пут који је трасирао Господ 
Исус Христос, то је тај пра-
ви пут, нема других путе-
ва, нема других богова, не-
ма нових пророка, браћо и 
сестре. И морамо да будемо 
срећни, имамо пријатеље у 
телевизији „Млава“ из Пе-
тровца на Млави, који овде 
долазе често и захваљујући 
њима, ево и синоћ гледамо и 
јутрос, цео свет је чуо да се 
јуче пливало за Часни Крст 
овде у Линцу.

Чуо је цео свет, али мора 
да чује наш народ који је ов-
де, многи нисте јуче били, 
има свако разлога и изговора 
зашто није био горе да гледа 
и да плива, али ја вас молим 
дајте да заједно учествује-
мо у пројектима наше цркве. 
Дајте да заједно допринесемо 
сви, на најмањи могући на-
чин и биће то онда нешто, за-
иста нешто најбоље. А да је 
то тако, показује наш живот, 
да смо ми овде сабрани и на-
дамо се да ће благослов Бо-
жији, да ће ево и прст и ру-
ка Светог Јована Крститеља, 
која се на Цетињу налази, а 
ето тамо скупљени сви оста-
ли прсти, само онај који по-
казује на Сина Божијег остао 
је још испружен. А зашто стоји та-
ко, стоји да покаже нама свима: на-
роде ни лево ни десно, него тим пра-
вим путем.

Нека би дао Господ Бог да тај пут 
следимо, да тај пут пратимо и да тим 
путем ходимо, а Христовим живо-
том живимо, 

Амин, Боже дај!
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КАТОЛИК-КУМ 
У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Одговор на ово питање је конкретан и категоричан: НЕ МОЖЕ! Мало-
летна деца, која не могу да изразе жељу за крштењем нити могу да про-
јаве веру, која је за крштење неопходна, крштавају се по вери родитеља 
и кумова. Дакле, вера родитеља и кумова надокнађује малолетност дете-
та и та вера мора да буде чиста, православна вера, да би се новокрште-
ни могао прибројати сабору православних.

Кум, уместо малодобног кум-
чета, одговара на свештени-
кова питања о одрицању од 

Сатане и свих дела његових, од свих 
заблуда на које је Сатана човека на-
вео (а међу њима је цепање Цркве 
Христове) . Кум обећава за кумчета 
заједницу са Христом и исповеда ве-
ру у Њега, а на питање свештеника, 
како он то верује у Христа, кум чита 
православни Символ вере, у коме је 
кратко изложење наше вере у Свету 
Тројицу, у једну Цркву, у Свете тај-
не, као и наша вера у васкрсење и жи-
вот вечни у Христу. Један од најбит-
нијих разлога отпадништва Римске 
цркве од осталих Православних цр-

кава је баш 
у мењању 
тог, од Васе-
љенских са-
бора, фор-
мулисаног 
Символа ве-
ре. То је по-
грешно уче-
ње Римске 
цркве о ис-
хођењу Све-
тог Духа. И 

сада, један припадник Римске цркве, 
који би учествовао као кум на крште-
њу детета у Православној цркви, чи-
нио би, уствари, двоструки грех: Ако 
би читао православни Символ вере, 
он би се огрешио о учење своје цр-
кве, а уједно би и слагао православ-
ног свештеника, јер не верује у оно 
што чита. А ако би читао Символ ве-
ре своје цркве, онда то не би било 
увођење детета у православну веру, 
већ у отпадничку. Кум, или воспри-
јемник, прима дете из купке крште-
ња, дакле, прима га у заједницу Пра-
вославне цркве, а ако кум не припада 
тој заједници, онда не може ни ново-
крштеног да прими и да га тој право-
славној заједници представи. Конач-
но, не може неко дати неком другом 
оно што сам не поседује. Не може ри-
мокатолик подарити новокрштеноме 
радост уласка у Православну цркву, 
кад и сам тој заједници не припада. 
И још нешто. Немојте мешати при-
јатељство и кумство. Ако имаш при-
јатеља римокатоличке вероиспове-
сти, остави га да ти и даље буде при-
јатељ, а кумство повери православ-
ном вернику. 

 о. Душан Колунџић
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7. ВИДОВДАНСКИ САБОР У ЛИНЦУ
У Храму „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу и ове го-

дине је празник „Видовдан“ најсвечаније прослављен. На сам дан Празни-
ка 28. јуна, служена је Света Литургија, а сечење славског колача обавили 
су протојереј-ставрофор Драган Мићић и протојереј-ставрофор Љубисав 
Аџић у просторијама Српског Клуба „Видовдан“ у Линцу уз присуство ве-
ликог броја чланова Клуба, и многобројних гостију.

У 2. недељу по Духовима, 30. јуна, 
Свету Литургију служили су про-
та Љубомир Аџић и прота Драган 
Мићић, старешина храма, уз преле-
по појање чланова певнице. Велики 
број верника и деце узели су учешћа 
у Светој Тајни причешћа. Одмах по-
том служен је парастос свим изгину-
лим војсковођама и војници-
ма „од Косова до данашњег 
дана“, који су живот свој по-
ложили бранећи своју Oтаџ-
бину и Православну веру. 

У својој беседи, поводом 
празника Видовдана, про-
тојереј-ставрофор Љубисав 
Аџић је рекао следеће: „На 
Видовдан далеке, 1916.годи-
не, Св. Владика Николај је 
беседио у чувеној катедра-
ли Св. апостола Павла у Лон-
дону, као први православни 
епископ, коме је то било до-
пуштено. Данас, после тачно 
103 године, на овом видов-
данском Сабору и сабрању, 
чућемо само један део те ње-
гове чувене беседе: 

„Господо и пријатељи! До-
шао сам из Србије, из европ-
ске поноћи. Тамо, нигде ни 

зрачка светлости. Сва је светлост по-
бегла са земље на небо и једино нам 
одозго светли. Па ипак, ми нејаки у 
свему, јаки смо у нади и вери, у ско-
ро свануће дана. Захвалан сам лор-
ду Архиепископу кентерберијском, 
који ми је омогућио да на свети Ви-
довдан, овог лета Господњег 1916.г., у 
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овој прекрасној цркви Светог Павла, 
пред Његовим величанством, кра-
љем Џорџем Петим и најугледнијим 
Енглезима, могу да вам се обратим. 

Господо и пријатељи! Цео дан ју-
че провео сам разгледајући овај ве-
личанствени храм, који је понос Ен-
глеске и целог хришћанства. Ја сам 
видео да је он саграђен од најску-
поценијег материјала, донесеног из 
разних крајева ваше империје у којој 
сунце не залази. Видео сам да је са-
грађен од гранита и мермера, које су 
испирали таласи стотине мора и оке-
ана. И уверио сам се да је овај храм 
једно до архитектонских чуда света.

Но господо и пријатељи! Ја дола-
зим из једне мале земље на Балкану 
у којој има један храм, и већи, и леп-
ши, и вреднији, и светији од овог хра-
ма. Тај храм се налази у српском гра-
ду Нишу и зове се „ЋЕЛЕ КУЛА“. 
Тај храм је сазидан од лобања и ко-
стију мог народа. Народа који пет ве-
кова стоји као стамена брана азијат-
ском мору, на јужној капији Европе. 

А кад би све лобање и кости биле уз-
идане, могао би се подићи храм три-
ста метара висок, толико широк и ду-
гачак и сваки Србин би данас, могао 
подићи руку и показати: Ово је глава 
мога деде, мога оца, мога брата, мо-
га комшије, мога пријатеља, мога ку-
ма. Пет векова Србија лобањама и ко-
стима својим бранила је Европу да би 
она живела срећно. Ми смо нашим 
костима тупили турске сабље и оба-
рали дивље хорде, које су срљале као 
планински вихор на Европу. И то, не 
за једну деценију, нити за једно сто-
леће, него за сва она столећа која сто-
је између Рафаела и Ширера. За сва 
она бела и црвена столећа у којима је 
Европа вршила реформацију вере, ре-
формацију науке, реформацију поли-
тике, реформацију рада, реформаци-
ју културе, реформацију целокупног 
живота. Речју, када је Европа врши-
ла смело кориговање и догађаја и љу-
ди из прошлости, и када је пролази-
ла кроз једно велико чистилиште, и 
телесно и духовно, ми смо, као стр-
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пљиви робови, ми смо се борили са 
непријатељима Европе, бранећи улаз 
у то чистилиште. И другом речју, док 
је Европа постајала Европом, ми смо 
били ограда њена, жива и непробој-
на ограда, дивље трње око питоме 
руже. На Видовдан 1389.године срп-
ски кнез Лазар, са својом храбром вој-
ском, стао је на Косову Пољу на бра-
ник хришћанске Европе, и дао живот 
за одбрану хришћанске културе. У то 
време Срба је било колико и вас Ен-
глеза. Данас их је десет пута мање.

Где су? Изгинули су бранећи 
Европу. Сада је време да Европа Ср-
бији врати тај дуг.“

Захваливши се проти Љубисаву, 
прота Драган је рекао да ће се видов-
дански програм одржати у храму јер 
је аматерско позориште „Жанка Сто-
кић“ из Великог Градишта из оправ-
даних разлога отказало свој наступ. 
Он је замолио за још мало пажње ка-
ко би полазници Школе српског јези-
ка извели програм.

Из дечијих гласића заорила се пр-
ва строфа српске химне „Боже прав-
де“. Била је то својеврсна молитва 
Богу да чува и брани српски народ. 
Затим су појци у саставу: протиница 
Гроздана и сестре Марија и Драгана 
Симић отпевали химну косовских 
јунака „Христе Боже“, а хор Школе 
је отпевао песму „Ми смо деца не-
ба“. Деца су у дијалогу са својом на-
ставницом Дијаном, читала одлом-
ке из беседе Св. Владике Николаја 
„Чији сте ви, мали Срби?“ Појци су 
отпевали песму „Црвен цвете“, а де-
чији хор „Ораховцу, башто рајска“. 
Смењивали су се стихови и песме, 
а за крај су појци отпевали песму 
„Пећка кандила“. Присутни нису 
крили своје одушевљење програмом 
и сваку нумеру су пропратили бур-
ним аплаузом.

Члан Црквеног одбора, благајник, 
отац шесторо деце, господин Миша 
Милановић, одржао је пригодан говор 
поводом почетка и рада Школе срп-
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ског језика. Он је између осталог ре-
као да ће  парохија у Линцу ове јесени 
прославити 50 година свог постојања. 
Много  генерација Срба је овде рођена 
и многима је немачки језик  постао ма-
терњи језик. Прота Драган је кроз свој 
више од тридесет година дуги рад на 
овој парохији, као свештеник и веро-
учитељ, посећујући домове својих па-
рохијана, а и у раду са децом, уочио 
проблем не познавања и заборавља-
ња матерњег, српског језика од стра-
не како родитеља, тако и деце. Након 
многобројних састанака и разговора о 
овом проблему са представницима из 
матице и са српским клубовима, није 
било никаквих значајнијих резултата. 
Прота Драган је 2018.г. коначно одлу-
чио да отвори Школу српског језика 
при храму у Линцу. Владика Андреј 
је дао свој благослов,  а Црквено-оп-
штински Управни одбор се у свему 
сложио и једногласно донео позитив-
ну одлуку. Прота Драган је послао 
више стотина информација и пози-
ва родитељима о почетку рада Шко-
ле. Коначно се јавило и уписало 22 
ученика. За врло кратко време је на-
бављено све што је потребно и школа 
је у сали библиотеке „Острог“ почела 
са радом. Поред српског језика, ћири-
лице, читања и писања, које су сва де-
ца савладала, учило се ту и о истори-
ји, географији и вери српског народа. 
Учитељица Дијана је оформила и де-
чији хор који је до сада учествовао на 
многим црквеним манифестацијама 
а посебно лепо се представио на да-
нашњој видовданској приредби. Де-
ца ове прве генерације Школе српског 

језика, излазе ојачана знањем које ће 
моћи одмах да примене, јер ће многи 
од њих по први пут отићи на одмор 
у земљу својих предака. У разговору 
са децом, посебно својом и на питање 
шта им се то толико допада у школи, 
Миша је рекао да су деца  одговори-
ла да им се  школа свиђа јер се осећа-
ју као да су у Србији: ту је српска цр-
ква, српска школа, говори се српски, 
па се тако и осећају.

Наравно да су овакви резултати 
и чињеница да су сва деца заврши-
ла ову школску годину са одличним 
успехом, постигнути и били могући, 
поред осталог и захваљујући педаго-
гу, наставници Дијани Шајин, која је 
дошла из града Мркоњића у Републи-
ци Српској, а Филолошки факултет је 
завршила у Београду. Удата је,  има 
троје мале деце и представља при-
мер у сваком погледу. У знак захвал-
ности за њен труд и рад у овој школ-
ској години, у име све деце, њихових 
родитеља и Црквеног одбора, одлу-
чено је да јој се уручи икона Пресве-
те Богородице „Тројеручице“, која ће 
да чува њу и њену породицу. Када се 
буде молила пред њом, нека се сети 
деце прве генерације Школе српског 
језика. Овај прелепи поклон, својој 
наставници уручили су Давид, Нађа 
и Теодора а црквом се орио аплауз.

Миша Милановић је на крају ре-
као да све ово не би било без Божи-
јег благослова, за који се непреста-
но моли наш прота Драган. За њега 
је такође припремљен поклон, али 
из техничких разлога он још није ту, 
па су деца обећала да ће му га преда-
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ти на почетку следеће школске годи-
не. Упис деце за следећу школску го-
дину је у току.

Прота Драган се свима захвалио 
на стрпљењу и времену које су одво-
јили. Он је рекао да и ако је било мало 
замуцкивања код деце, треба имати у 
виду да су сви текстови били на ћи-
рилици и да је за сваку похвалу успех 
који су деца остварила. На томе се не 
сме остати рекао је прота, подсетив-
ши да је пре 20-сетак година на овај 
дан овде дељено по 500 – 600 сведо-
чанстава веронауке, а данас нема ни 
једног детета, па чак ни вероучитеља. 
На томе се не сме остати, планирано 
је да од јесени почне настава верона-
уке. Он је позвао родитеље да упишу 
своју децу, јер је број места ограничен 
на највише 22 ученика.

Прота Драган се захвалио учите-
љици Дијани која је ове године та-
ко рећи „пробила лед“ и поставила 
темељ Школи српског језика у Лин-
цу. Она нажалост, из оправданих ра-
злога неће моћи и следеће године да 
предаје, па се тражи нови предавач 
од јесени. Њој и њеној породици сва-
ка хвала и да Божији благослов буде 
на свима њима.

 Прота Драган се захвалио и про-
ти Љубисаву, који је и ове године са 
нама и наредних пет недеља га заме-
њује, па сви који имају неку духовну 
потребу могу да му се обрате.

На крају, из руке проте Драгана, 
Сведочанство о одлично завршеном 
1. разреду Школе српског језика при 
храму „Св. Василија Острошког Чу-
дотворца“ у Линцу, примила су сле-
дећа деца: Марија Радојчић, Михајло 
Радојчић, Давид Вучановић, Јана Лу-
кач, Лена Лукач, Василије Јовановић, 
Василије Миладиновић, Хелена Ми-
ладиновић, Стефан Милановић, Те-
одор Милановић, Матеј Милановић, 
Теодора Милановић, Марија Мило-
шевић, Јована Тодоровић, Николај 
Тодоровић, Нађа Тодоровић, Уна То-
доровић, Хелена Милекић и Милица 
Марјановић.

Може се слободно рећи да је ово-
годишњи видовдански програм био 
осмишљен достојанствено, и са 
озбиљношћу изведен, према  знача-
ју који овај догађај има за све нас. За 
децу, посебно за ученике Школе срп-
ског језика, оно што су научили и 
представили остаће у њиховом трај-
ном памћењу. На многаја љета!
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РАЗГОВОР СА СХИАРХИМАНДРИТОМ 
АВРААМОМ (РЕЈДМАН)

Ко је у ствари духовник и је ли он потребан мирјанину? Како се пра-
вилно исповедати? Шта треба да учини човек, да би добио од свештени-
ка правилан савет? На ове и на друга питања одговара духовник Ново-Ти-
хвинског женског манастира и Свето-Козминске мушке пустиње схиархи-
мандрит Авраам (Рејдман).

Оче Аврааме, ко је у ствари духов-
ник и чиме се он разликује од обичног 
парохијског свештеника, коме иду на 
исповест?

– Духовник треба да поседује по-
себан дар, који се сматра највишим у 
православној аскетској традицији – 
расуђивање. Сваки свештеник може 
да савршава Св. Тајне, али и да нема 
расуђивање, сваки, чак и ревностан 
свештеник. У Грчкој Цркви на при-
мер постоји оваква пракса: тамо се 
духовници одређују, и само они могу 
примати исповест. У Руској Цркви је 
другачији обичај. Но у сваком случа-
ју, главно је да се може посаветовати 
онима који желе да нађу духовника, 
да потраже човека, који има живот-
ног искуства, те и који је разуман и 
здравоуман. 

И треба имати на уму да се дар ра-
суђивања може пројављивати у раз-
ним степенима: једно је – расуђива-
ње богоносног старца, подвижника, 
а друго – расуђивање простог духов-
ника, тим више исповедника мирјана.

И уопште је ли мирјанину потре-
бан духовник?

– Свакако, пожељно је да и мирја-
нин има духовника. Међутим, треба 

имати у виду да се људи често обра-
ћају духовницима, молећи за савет у 
практичним, житејским питањима, а 
духовник није саветник у овоме.

Ово треба да схвате и сâм духов-
ник и духовно чедо. Духовник је 
стручњак у моралној области. Он је 
потребан ради тога да хришћанину 
помогне да размотри сваку животну 
ситуацију са духовно-моралног ста-
новишта.

Чему је најпре потребно да све-
штеник учи свог парохијанина – по-
слушању или самосталности и одго-
ворности?

– И једноме и другоме. Неопход-
но је и послушање, за све је потре-
бан савет. Но, потребно је учити чо-
века и самосталности, јер духовник 
не може непрестано, тако рећи, би-
ти на вези са својим духовним че-
дом, да би му у свако време дао по-
требан савет. 

 У принципу, послушање и пред-
ставља средство за то да се човек на-
учи самосталности и одговорности. 
Не треба супротстављати ове две 
ствари. Када човек кроз послушање 
стиче навику за моралним животом, 
он потом може и самостално учини-
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ти морални избор ради тога, да би из-
бегао грех и поступио врлински.

Је ли мирјанину потребна врлина 
послушања, и у чему би она требало 
да се састоји?

– Свакако, мирјанин би требало да 
слуша свештеника, али не про фор-
ме и не тако зато што је тако потреб-
но. Послушање је неопходно ради то-
га, да би се теби сугерисало како се 
понашати по хришћански у овој или 
оној животној ситуацији, при чему ти 
сугестија долази од човека који посе-
дује боље расуђивање од тебе. Упра-
во у овоме је вредност духовника.

Сходно томе, не би требало го-
ворити о томе, је ли мирјанину по-
требна врлина послушања, већ би 
правилније било овако поставити пи-
тање: је ли потребно да мирјанин жи-

ви по хришћански? Ако је он хри-
шћанин, онда ово природно следи из 
његовог узвишеног звања. Но, ми не 
можемо увек да се самостално раза-
беремо и правилно применимо једну 
или другу заповест у одређеним жи-
вотним околностима. И зато нам је у 
овом погледу потребан саветник, ис-
куснији од нас човек.

Пожељно је да то буде духовник, 
али понекад у крајњим случајевима 
то може бити и неки духовно иску-
сан мирјанин, наш духовни прија-
тељ. Има врло мудра пословица: „С 
ким си, онакав си“. По расуђивању 
светог Тихона Задонског, ако се ми 
дружимо са побожним људима, то је 
показатељ да смо и ми сами такви. 

Заправо послушање је ревност за 
то, да се живи морално. И разумљи-
во да је то неопходно. А духовник је 
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наш старији друг, који нас надмашу-
је по расуђивању, и ми зато прибега-
вамо за његов савет.

Уопште, да ли је у наше време вр-
лина послушања могућа? Свети Иг-
њатије Брјанчанинов је писао о „не-
достатку живих сасуда Божанске 
благодати“, због чега је послушање у 
класичном смислу постало немогуће. 
С друге стране старац Силуан је го-
ворио о томе, да је послушање света 
тајна. Где је истина? 

– Без послушања се не може посто-
јати. Ми не слушамо само духовни-
ка, него и наше претпостављене, на-
ше родитеље, наше пријатеље. И ако 
будемо брижљиво и ревносно слу-
шали претпостављеног, ради тога да 
би направили каријеру, а не будемо 
слушали духовника, онда то значи 
да је у нашем животу очигледна по-
грешка. Ако ми слушамо пријатеље 
у неким животним ситуацијама, а ни-
подаштавамо мишљење духовника, 
онда је то још већа грешка. Зато се не 
може мимоићи врлина послушања.

Друго је дело – како је схватити. 
Ако се сетимо шта каже свети Игња-
тије о послушању, онда ћемо увидети 
да га он не одбацује, као што сматра-
ју неки, али га ограничава, објашња-
вајући да не треба у свим случајевима 
беспоговорно слушати свога духовног 
руководитеља. Истовремено он гово-
ри о користи од откривања помисли, 
о послушању старијима у манастиру. 

Још он каже да због истинског по-
слушања ђаво може чак покретати 
нападе. Он пише: ако се догодило да 

си нашао истинског руководитеља, 
онда то већ служи за ђавола као по-
вод да пређе у напад. Но, зато ми не 
треба да говоримо да је врлина по-
слушања немогућа у наше време. У 
наше време је немогуће беспоговор-
но послушање. И свети Игњатије ни-
је одбацивао у потпуности послуша-
ње, већ је говорио о општем стању 
ствари у погледу тога, да су истински 
духовни руководитељи малобројни.

Нарочито је мирјанину немогу-
ће да нађе таквог човека, кога би мо-
гао беспоговорно да слуша. Зато је 
потребно доживљавати духовника 
као саветника, као искуснијег чове-
ка, а не тако да би се чинило просто 
све што он говори, ништа му не об-
јашњавајући у вези своје ситуације. 

Ово се може упоредити ради сли-
ковитости са оним што се догађа у 
другим областима нашег живота. Је 
ли човеку потребна медицина? Сва-
како да је потребна. Али то не зна-
чи, да ако смо се обратили лекару, 
да ће нас он одмах излечити. И лека-
ри греше, а има и различитих лекара 
(добрих и мање добрих). Но, због то-
га ми не ниподаштавамо медицину. 
Треба тражити лекара искуснијег и 
бити свестан да лекар не може одмах 
наћи и преписати потребан лек, већ 
да га постепено налази. 

У каквом смислу говоримо да је 
потребна медицина и да је потребан 
лекар, у таквом смислу су потребни 
послушање и духовник. А рачунати 
на то, да ће обични свештеник посе-
довати пророчки дар, - то би било са-
моуверено. Ми вероватно чак ни та-
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квог човека не бисмо послушали и 
сасвим сигурно би се подвргли већој 
осуди од Бога за то, што би сусревши 
се са таквим човеком, пројавили сво-
јевољност. А овако нам се указује ве-
ће снисхођење.

Шта је то „откривање помисли“, 
коме је оно и ради чега потребно?

– То је посебна врста послуша-
ња, која приличи монасима: када 
човек говори не само о својим по-
ступцима, него о свем унутрашњем 
животу, постојано се налазећи у са-
монадзирању. Ова врлина је несвој-
ствена мирјанима, па чак им и ни-
је потребна.

Ако би чак они и хтели, не би то 
ни могли чинити, јер налазећи се у 
постојаној делатности, или како је 
прихваћено да се каже, у светској су-
јети, они не могу толико пажљиво да 
следе за собом. Поврх тога они и не-
мају могућности да стално откривају 
помисли духовнику. Ако се они могу 
видети са својим духовником једном 
недељно. Онда се то може сматрати 
срећном околношћу. А причати му 
за читаву недељу све што смо изну-
тра преживели, било би оптерећење 
и њему и нама.

Како се научити следити за сит-
ним свакодневним гресима и помисли-
ма? Како при томе „не цедити комар-
ца и не гутати слона“? Јер ми често 
ситнице примећујемо, а своју безду-
шност, гордост, равнодушност – не...

– Овде би требао разуман однос, 
да се не бисмо предавали неизмер-

ној пажљивости. Она и не приличи 
људима који живе у свету. Стварно 
се може догодити тако да они цеде-
ћи комарца и пребирајући сваку сво-
ју помисао, буду погружени у себе, 
и да тада неће следити за својим по-
ступцима.

Не треба следити за ситницама, већ 
за оним што нападно делује у нашем 
уму. Ако се наметнула некаква поми-
сао, значи њу треба исповедити. Ако 
смо учинили некакав пропуст, значи 
да о њему треба да испричамо духов-
нику и будемо спремни да послушамо 
његову примедбу и можда чак добије-
мо епитимију. Другим речима потреб-
но је надзирати себе, али не западати 
у неизмерну сумњичавост.

Неповерљивост (сумњичавост) – 
то је таква привидна врлина, када 
нам се чини да пажљиво себе надзи-
ремо и кајемо се, а у ствари ми само 
провоцирамо превелику мисаону де-
латност.

Како би требало да се одвија пра-
вилна исповест?

– Исповест треба да буде кратка 
и конкретна. Чини ми се да се у ове 
две речи садржи одговор шта је то 
правилна исповест. Ако ми будемо 
говорили врло подробно, онда може-
мо скренути пажњу на неку според-
ну ствар, а испустити (прескочити) 
оно најглавније. Није потребно при-
чати о некаквим пропратним окол-
ностима, ако оне немају директан 
однос према оном што исповедамо.

Истовремено потребно је говорити 
конкретно, то јест тачно о овом или 
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оном греху који смо учинили, или о 
питању које нас мучи. Зато, ако буде-
мо говорили расплинуто (магловито), 
онда нас духовник неће разумети. И 
тада ће по нашој сопственој кривици, 
управо због тога што говоримо суви-
ше опширно и нетачно, може се до-
годити да нам духовник да неправи-
лан савет. И крив ће бити не он, већ 
наш неизмерно сумњичав однос пре-
ма ономе што се са нама догађа.

А шта рећи, ако главом знаш да 
поступаш рђаво, срце то не осећа?

– Ако човек зна да поступа рђаво, 
иако срце његово и ћути, то је већ не-
какав корак ка покајању. У крајњој 
мери ћемо се кајати за оно што уви-
ђамо да је грех. А постепено ће доћи 
и саосећање према врлини и одврат-
ност према греху. А ако ми будемо 
тражило одједном највиши степен, 
занемарујући онај на коме стојимо, 
то се лако може догодити да се уоп-
ште не будемо ни попели даље. То 
јест стајаћемо у месту, а никаквог 
покрета у смислу моралног развитка 
код нас неће бити.

Који су греси по вашем мишљењу 
данас најопаснији и најраширенији?

– Ја сматрам да је то, као прво, 
грех самоуверености, или како га ми 
другачије називамо – гордост, и као 
друго, грех нерада или другачије ре-
чено – лењости. Лењости у духовно-
-моралном погледу. Од ова два греха 
произилазе сви други. 

Због гордости нас оставља благо-
дат, и ми се онда налазимо у опасно-

сти да западнемо блудне грехе, пи-
јанство и много шта другог, што ми 
осећамо да је рђаво, али се не може-
мо уздржати, јер нас вртлог страсти 
гута и одвлачи. А све ово због тога 
што нас је гордост лишила благодат-
ног покрова.

Нерад је такође врло опасан, за-
то што ми очекујемо да ће се све са-
мо средити, не пројављујемо ревност, 
самопринуђавање, и зато такође мо-
жемо упасти у најстрашније грехе.

А овако ће бити све док не схва-
тимо да је потребно, с једне стране 
се смиривати и тражити помоћ једи-
но од Бога, увиђајући своју потпу-
ну немоћ, а с друге стране је потреб-
но крајње усиљавање себе, јер ако ми 
сами ништа не предузмемо, ни Бог 
нам неће помоћи. Као што каже Пи-
мен Велики: ако се будемо борили, 
онда ће се и Бог борити за нас, а ако 
будемо нерадни, онда нам ни Бог не-
ће помоћи.

Са сајта Ново-Тихвинског 
манастира (Јекатаринбург) 
 – превео: Небојша Ћосовић
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ВОЗЕ СЕ У БЕСНИМ КОЛИМА, 
ДЕРУ ЗА КРШТЕЊЕ: Ево зашто 
Црква наплаћује своје услуге!

У овој земљи се више се исплати направити свој оркестар и свирати по 
свадбама, јер тад нико неће да ти замери. Међутим, кад је потребно пла-
тити нешто свето, људи не разумеју зашто и долази до осуде - каже за 
Телеграф протојереј Љуба Стојановић.

У овој земљи се више се ис-
плати направити свој орке-
стар и свирати по свадбама, 

јер тад нико неће да ти замери. Међу-
тим, кад је потребно платити нешто 
свето, људи не разумеју зашто и до-
лази до осуде – каже за Телеграф про-
тојереј Љуба Стојановић

„Он се вози у бесним колима, а ме-
ни наплатио крштење детета 5.000, а 
свадбу 7.500‟, само је један од озлоје-
ђених коменатара верника који се ве-
зује за „тарифу‟ цркве и „понашање‟ 
свештених лица.

Велики број верника очекује да 
Црква ништа не наплаћује или да та 
наплата буде симболична, те због то-
га често долази до нетрпељивости 
верника према црквеним тарифама, 
вређања Цркве као институ-
ције, па и свих оних који „под 
њеним кровом‟ служе и ра-
де. У разговору са протојере-
јем Љубом Стојановићем, а у 
сврху рашчишћавања и обја-
шњавања овог питања, доби-
ли смо следећи одговор:

– Видите, када је у пита-
њу црквени живот и одређе-

на давања верника, то није плаћање, 
то није куповање, то је једно одго-
ворно живљење у коме имамо од-
говорно давање верника и одговор-
но примање свештеника. Дакле, то 
нису купо-продајни односи и потро-
шачко-произвођачки. Ту је реч да 
верник, као неко ко живи у цркви, 
црквеним животом, промишља о по-
требама Цркве, о одржавању самог 
црквеног објекта, о одржавању све-
штеника. И, још једном оно што је 
заборављено, што је у прошлим ве-
ковима био обичај – први део новца 
који се скупи иде за одржавање хра-
ма, друга трећина за одржавање све-
штеника и трећа трећина за сироти-
њу. То је било тако и мислим да би 
било добро то успоставити и у на-
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ше време. Наравно, с обзиром да са-
да постоји Црвени Крст, као и разне 
социјалне установе, требало би на-
правити договор са државом и дру-
штвом.

Протојереј Стојановић даље обја-
шњава:

– Оно што је у причи са црквеном 
наплатом проблем је што поједин-
ци не схватају да, рецимо, централ-
ни догађај на венчању или крштењу 
није шатра под којом ће певати не-
ко звучно име фолк, поп или које већ 
естраде, него моменат када су мла-
денци рекли своје „Да‟ пред Богом и 
када постају венчани и благословени. 
Када се помене склапање брака, с ра-
злогом се каже „венчање‟ а не „весе-
ље под шатром‟.

Људи изгубе осећај. Шта се то до-
годило да се само свештеник ставља 

под лупу? Не желим ни да правдам 
ни да осуђујем, него позивам све да 
размислимо – ако знамо да један ор-
кестар који свира наплати колико на-
плати, и да цело весеље кошта коли-
ко кошта, мало је збуњујуће (ја нисам 
више у пракси, али сам био у пракси) 
да појединцу уопште није много да 
дâ невероватне суме на фотографа, 
музику, и све остало што иде на ве-
сеље, једино му пара уши када чује 
или очи када види да свештеник не-
што наплаћује.

Просто, и Црква мора да живи. 
Можда би све требало уредити дру-
гачије у договору са државом, али са-
да је тако како јесте. Зар не би тре-
бало да је и у верничкој и црквеној 
стварности да промишљају ово тре-
звеније и дубље јер се овде не ради 
о куповини и продаји него о односу 
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верника и Цркве, а изгледа да су ти 
односи дубоко поремећени.

Изгледа да већина мисли да Цркви 
сваке суботе с неба пада одређена су-
ма новца пред олтар и златници који-
ма свештеници располажу, и сад они, 
безобразни, наплаћују народу. Има 
ту нешто и симпатично – очекујемо 
од Цркве много више него од других, 
што значи да није изгубљена вера у 
Цркву, само је пољуљана. Оно што 
Црква даје се не купује и не прода-
је, то је благодет, нешто што је изван 
сваке цене. Али, да сад мало банали-
зујемо ствари, из угла човека коме је 
то радно место, потребан је новац од 
ког ће и он живети.

Замислите како функционишу па-
рохије у селу – на годишњем нивоу 
буде 15, 20 обреда од којих је потреб-
но направити буџет, издржавати цр-
кву, платити порез, платити кому-
налије, платити црквењака, платити 
социјално за свештеника, за цркве-
њака… 80% свештеника не може да 
плати себи социјално.

Још једноставније, ако на Цркву 
гледамо као на предузеће, неопход-
но је да се стварима приступи здра-
воразумски – да би нешто функцио-
нисало и да би људи добили плату, 
потребни су приходи. Изгледа да у 
контексту Цркве нико не размишља 
о томе. Више се исплати направити 
свој оркестар и свирати по свадбама 
и нико неће нико да ти замери.

А када је потребно платити не-
што свето, људи не разумеју зашто. 
Потребно је, можда, отворити то пи-
тање, и у друштвеном и државном 

контексту – да запослени у цркви до-
бијају плату од државе или сл. како 
верници не би више били збуњени 
чињеницом да нешто плаћају. Твр-
дим да већина свештеника у Срби-
ји тешко живи, и да немају од чега да 
издржавају своје породице.

Питали смо зар није за очекива-
ти да људи сумњају у поштење све-
штеника и Цркве када им се испред 
носа свештена лица провозају у Ау-
дију или се појави податак да је тај 
и тај, званично сиромашни поп, вла-
сник читавог кварта тек изграђених 
зграда?

– Постоје свештеници који дола-
зе из богатих породица. И не можемо 
њима забранити да живе на високом 
стандарду када могу да купе добра 
кола, стан, да их условимо да се од-
рекну тога да би били свештеници. 
Има и других који су, просто, успели. 
Али, одговорно тврдим да од сада-
шње парохије у Србији не може нико 
добро да живи осим тих 10-15% код 
којих, опет, морају да постоје неке 
додатне активности, нажалост. Код 
тих свештеника које имају додатне 
активности, често и парохија трпи и 
онда се јавља проблем. Дефинитив-
но је ту проблем, што је наш човек, 
верник-корисник а не верник-ствара-
лац. У оним случајевима где је вер-
ник-стваралац, свештеници и они су 
успоставили добру духовну комуни-
кацију и ту нема оваквих тема него се 
говори о дубљим темама, црквенијим 
темама, социјалним активностима.

Многи шире дезинформације и 
нико се не позабави добробити све-
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штеника као индивидуе која је ис-
то човек. Зашто се не запитамо како 
да помогнемо некој парохији да оп-
стане, да свештеници добију редов-
но плате и имају од чега да издржа-
вају породице, већ само како да их 
оптеретимо тиме да је нешто плаће-
но много.

Радост вере је нешто што се не мо-
же купити и продати, то је узајамно 
помагање, вољење и давање. А када 
се све сведе само на весеље, свеште-
ник се ту искључује из самог чина и 
лепоте догађаја. Често ћете чути да 
неко од сватова у цркви каже „Ајде, 
попе, скрати‟, јер би да се пребаце на 
„праву ствар‟, тј. то весеље за које су 
дали силне новце. И знам много све-
штеника, добрих свештеника, којима 
је непријатно јер не знају како да ре-

агују. Тако да о овој теми треба мало 
дубље промислити, кроз одговорно 
примање и одговорно давање. Када 
оркестри свирају нико не прави про-
блем око новца који дâ, али када све-
штеник говори, сви се буне.

Симпатично је што људи очеку-
ју много више од Цркве, и добро је. 
То значи да још има наде да се ства-
ри промене, да се верницима обја-
сни постојеће стање ствари. Да схва-
те да оркестри свирају због пара, а 
да смо ми, Црква, ту због других ра-
злога али да смо и ми људи којима су 
потребна средства за живот. И врло 
је битно не судити свим свештени-
цима по оних 10-15% добростојећих, 
јер, колико год да делују као честа 
појава – нису, закључио је протојереј 
Стојановић.
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СВЕТИ НИКОЛА И ДЕДА МРАЗ
Помаже Бог, пре пар недеља сам кренула да водим ћерку  (4.5 године) у  

вртић и ту се дешавају две сцене:

Сцена прва:
Идемо ћерка и ја аутобусом ка 

вртићу и увек видимо билборд са 
Деда Мразом који рекламира кока 
колу.

Каже она: Мама , види Деда Мраз.
Ја: јесте, сећаш се шта сам ти при-

чала о њему прошле године? Њега 
су чике које продају једно ружно пи-
ће Кока колу измислиле да би прода-
вале то пиће од кога се разболи јетра 
(и ту настане кратак разговор о томе 
шта је јетра и зашто наш деда ипак 
понекад пије кока колу иако то ни-
је здраво… )

И сваки пут кад идемо тим путем 
она каже : ено га онај Деда мраз што 
рекламира ружни сок кока колу.

Сцена друга:
Долазим по ћерку из вртића где 

су певали песму о деда мразу и док 
се враћамо

Она каже: Мама, у вртићу смо пе-
вали о Деда мразу, али то није онај 
Деда мраз што рекламира кока ко-
лу, зашто би васпитачице певале о 
Деда мразу ако он рекламира то ру-
жно пиће?

Ја: Васпитачице су смислиле за 
децу једну лепшу причу о Деда Мра-
зу, да је то један добар декица који 
живи на Северном полу и који ноћу 
доноси деци која су била добра по-
клоне.

Она: „Као свети Никола , и он ис-
то ноћу дође па донесе поклоне и па-
рице сиромашнима“

Ја: па , да… (и таман сам почела да 
размишљам да ли да јој објасним да 
су у ствари од светог Николе напра-
вили Деда мраза или би то унело пот-
пуну збрку па је боље да их држим 
као потпуно две независне теме, јер 
је ипак још мала, па да не комплику-
јем… кад ћеркица наставља гласно 
да размишља:

Она: … само што Деда Мраз не по-
стоји, он је само лепа прича за децу, 
а свети Никола је чика који је мно-
го волео и слушао нашег Бога и он је 
стварно постојао. И има прича о Де-
да мразу за велике чике и тете – то 
је онај на билборду што продаје ко-
ка колу.

Ја: баш тако, Деда мраз је као Ма-
ла Сирена – то је само нека прича за 
децу, а свети Никола стварно постоји.

Дакле, све је сама разумела и скло-
пила коцкице од делова прича које 
сам јој причала и прошле и ове го-
дине.

Зато сам и одлучила да не пове-
зујем св. Николу и Деда Мраза, јер 
они и немају ништа заједничко осим 
у главама секуларних потрошачких 
маркетиншких стручњака.

Прошлих година смо деци при-
чали о светом Николи (наш свето-
савац Жељко Перовић је издао пре-
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дивну сликовницу 
за децу о св. Нико-
ли – издавачка кућа 
„Знамење“) и у кући 
правили представу 
о догађају како је 
св. Никола помагао 
сиромашном оцу са 
три ћерке  оставља-
јући им тајно новац 
кроз прозор преко 
ноћи… Муж и ћер-
кица су били сиро-
машни отац и ћер-
ка који спавају, а ја и 
син смо заједно би-
ли свети Никола ко-
ји се у мраку при-
ближавају кући и 
убацују кесицу са новцем кроз „про-
зор“ направљен од јастука, па се он-

да бррррзо удаља-
вају да нас не виде. 
Онда се они буде и 
виде новац и захва-
љују Богу што им је 
кроз непознатог до-
бротвора помогао 
да се извуку из те-
шке невоље која их 
је задесила, итд… 
Било је занимљи-
во за целу породи-
цу и пуно је било од 
помоћи да деци об-
јаснимо ко је Све-
ти Никола а ко Де-
да мраз.

Свако добро и 
срећан празник све-

тог Николаја мирликијског, чудо-
творца.
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СЛАВСКИ КОЛАЧ 
ДВА ЈАКО ДОБРА САВЕТА

За новопечене домаћице и домаћине прављење првог славског колача у 
својој породици уме да буде прилично стресно. Посебно уколико наше ма-
ме и баке нису живеле црквеним животом па нам нису пренети поједини 
тако важни генерацијски савети.

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

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

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

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

Хвала нашој љубазној светосав-
ки Даци на доброј вољи и времену 
да овај рецепт напише за све нас код 
којих постоји прекид породичне тра-
диције и генерацијске размене иску-
става о томе како се прави славски 
колач.

СЛАВСКИ КОЛАЧ
Уколико нека домаћица има „пе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укључити рерну на 250 степе-
ни и у рерну ставити шерпу у којој 
ће се пећи колач да се добро угреје.
Кад је угрејана под-
мазати га во-
ском (може 
и обич-
ним 

уљем)  
и оставити 
да се охлади.

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

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

Кад нарасте ставити у рерну да се 
пече а температуру смањити на 120 

степени. У зависности од рерне пећи 
колач око 1-1,5 сат.

За то време умесити око 250 гр 
брашна са кашичицом соли и водом 
у тврдо тесто. Растањити га танко и 
правити украсе. Ја користим модле 
за колаче и печате које сам купила 
код белоруских монахиња (онај пе-
чат са Пресветом Богородицом). Ка-
да је колач печен извадити га из шер-
пе па лепити на њега украсе. Украси 
се лепе тако сто се направи тесто као 
за палачинке од брашна и воде па се 

са њим четкицом према-
же део колача на 

који лепимо 
украсе.

Кад је 
цео 

колач 
украшен 

вратимо га без шерпе на 
решетку у искључену рерну да се 
украси добро осуше и прилепе за ко-
лач (око 10-15 мин.). Обавезни укра-
си на колачу су плетеница на споју 
земље и неба око колача која симбо-
лизује Христов венац, плетеница ко-
ја образује крст по средину колача а 
иде између јуфки и печати. Сви дру-
ги украси су добра воља и креатив-
ност домаћице. Колач може да буде и 
без лимунове коре то је ствар укуса.
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УОЧИ НАЈЛУЂЕ НОЋИ
Срби су се, после Другог светског рата, навикли да славе празнике чији 

смисао не знају, или не желе да знају. И сви ти празници и даље су присутни.

Први мај, „међународни пра-
зник рада‟, који је устано-
вила комунистичка интер-

национала (комунизам је само у Ру-
сији у овом веку однео, у име „дик-
татуре пролетеријата‟, преко шезде-
сет милиона људских живота); 7. јул, 
дан када је Србин пуцао на Србина на 
вашару у Белој Цркви (први Србин је 
био „Шпанац‟, припадник комуни-
стичке интернационале, а други Ср-
бин је био обичан жандарм, избегли-
ца испред усташког ножа); 29. новем-
бар, када је у Јајцу створена Титова 
Југославија, због које изгубисмо Дал-
мацију, Банију, Лику, Кордун, Славо-
нију, Западни Срем, и због које ћемо, 
ако се овако настави, изгубити Косо-
во; 8. март, „Међународни дан жена‟, 
у ствари – комунистички празник же-
не – револуционарке, опет подметнут 
од стране интернационале. И све то 
у земљи у којој ни Божић ни Васкрс 
нису државни празници, у којој Све-
ти Сава није државни празник, у којој 
дан пробоја Солунског фронта није 
државни празник, у земљи која се са-
мо условно назива Србијом, али чији 
становници су „равноправни грађани 
свих народа и народности‟. И Срби 
пристају на такве празнике, Срби се 
мире са таквим празницима: Срби… 
Уосталом, ко пита Србе?

Суштина празника, сваког пра-
зника, јесте религијска: празнује се 

и слави продор неке другачије, више 
стварности у ову нашу, свакодневну, 
у стварност уобичајених брига и на-
пора. Сетимо се само Шантићеве пе-
сме „Претпразнично вече‟: у њој, по-
ред садашњег тренутка, присуствује 
и песниково детињство, и доба Стра-
хињића бана (о коме уз гусле пева 
његов отац), и доба Христовог ро-
ђења у Витлејемским јаслама. Када 
славимо Божић, ми учествујемо у ра-
дости свега што постоји и што до-
чекује Сина Божијег у људском ли-
ку: када славимо Васкрс, учествујемо 
у Христовој победи над смрћу: када 
славимо Савиндан, лицем у лице се 
срећемо са оцем наше Цркве и отаџ-
бине: на Видовдан се причешћујемо 
са кнезом Лазаром, и његовом све-
том и честитом војском… А када сла-
вимо послератне празнике? И ту је 
исто: славимо тријумфалне моменте 
једне лажне религије која „не веру-
је у небеса, но у Маркса и Енгелса‟, 
религије која је деци предлагала да 
Тита воле више од маме и тате, а чи-
тавом србском народу као браћу до-
стојну загрљаја наметала србомрсце 
и србоубице.

У те и такве наопаке празнике, 
спада и календарска нова година (по 
грађанском календару), коју су први 
међу православним народима поче-
ли да славе Совјети када су окупи-
рали Матушку Русију. И ова, заиста 
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најлуђа ноћ, потпуно је помрачила 
празничну свест нашег народа, па је 
он и даље слави, не питајући се за-
што и како.

Покушаћемо да у неколико редова 
објаснимо лудило те ноћи (барем ме-
ђу нама, Србима).

Свуда у хришћанском свету, и код 
православних, и код римокатолика, 
прво долази Божић, па Нова годи-
на. Само код нас се честита овако: 
„Срећни новогодишњи и божићни 
празници!‟ И кад прође римокато-
личка нова година, а после право-
славног Божића, Срби славе „србску 
нову годину‟, што је, по свему суде-
ћи, јединствен пример у свету – две 
нове године и обе – славља! Могло би 
се ускоро десити да се прославља и 
кинеска нова година – вероватно би и 
за њу било заинтересованих. Кићење 
јелке на Западу обавља се за римока-
толички Божић, а не за Нову годину; 
кићење јелке за Нову годину по гра-
ђанском календару код нас нема ни-
каквог смисла. Док јелово дрво код 
римокатолика симболизује Богомла-
денца Христа (као и бадњак код нас), 
јелке за нову годину у Србији не зна-
чи баш ништа.

Да би се за ту једну, најлуђу ноћ, 
окитила јелка, у Србији, у којој се го-
лети шире, немилосрдно се сече на 
хиљаде младих стабала која се потом 
бацају у ђубре; бадње дрво, за србски 
Божић, је само грана или гранчица 
храста, који остаје на свом месту, да 
расте у висину и ширину.

Када се слави најлуђа ноћ, право-
славни Срби улазе у последњу сед-

мицу пред Божић, у којој је пост нај-
строжи, јер се и тело и душе спремају 
да дочекају Христа. Док Србија крка 
печење и опија се, православни по-
сте, држећи се завета Светог Саве, 
што су радили и наши стари, све док 
у ову напаћену земљу нису дошли 
Титови „ослободиоци‟ који су доне-
ли нове законе и нове празнике.

У најлуђој ноћи србска сиротиња 
ће, да би се показала и доказала, тро-
шити својом муком стечени новац, 
било спремајући свечану вечеру за 
кућни провод (уз телевизијске еми-
сије за испирање мозга), било одла-
зећи у хотеле и ресторане са програ-
мом за дочек. За то време, искрено ће 
моћи да се веселе само они који су за-
хваљујући томе што су на власти, за-
иста стекли богатство и моћ.

У најлуђој ноћи ће се пуцати из 
свих оружја, и опет ће бити рањених, 
и не дај Боже, мртвих;

У најлуђој ноћи ће опет бити пи-
јаних, који ће се данима трезнити, и 
питати – шта су то дочекивали;

Потписник ових редова је сигу-
ран да ти редови неће променити ни-
шта битно у односу према Новој Го-
дини коју Срби славе пре Божића; он 
зна да ће осми март и даље бити „дан 
жена‟ уместо православног празни-
ка Материца. Па ипак: „Наше није да 
убеђујемо; наша дужност је само да 
изложимо, а убедити се – то је ствар 
оних који слушају – читају‟, како је 
говорио Свети Јован Златоусти. Би-
ће сасвим довољно ако овај скром-
ни текст било кога подстакне на раз-
мишљање.
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Владимир Димитријевић, крајем 
1998, преузето из књиге Црква и вре-
ме, Београд 2000.
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Делегација из Републике Српске, на челу са председником Владе, Радова-
ном Вишковићем посетила је средиште парохије у Линцу, храм Светог Оца 
Василија Острошког. Испред прелепе светиње поред Дунава госте је до-
чекао протојереј - ставрофор Драган Мићић, који им је затим по уласку у 
храм, испричао историјат једне од најлепших православних верских обје-
ката на подручју средње Европе, која је захваљујући пре свега прилозима 
парохијана постала власништво српске православне Цркве,

Под видним одушевљењем 
онога што су видели и чули 
у и о храму Светог Васили-

ја, председник Владе Вишковић,  са 
министрима Петром Ђокићем, Вје-
кославом Петричевић и сарадници-
ма, су се преселили у парохијску са-
лу. Тамо су, заједно са представни-
цима српских клубова из Горње Ау-
стрије и привредницима, одржали са-
станак посвећен што бољој сарадњи.

Присутне је на почетку поздравио 
старешина храма Драган Мићић, ко-
ји је нагласио да му је изузетна част 
и задовољство што је у прилици да 
дочека тако високу делегацију из Ре-
публике Српске. Прота је нагласио 
да су врата цркве у Линцу увек отво-
рена за земљаке из матице. Уједно 
он је у име свих присутних похва-
лио напоре Владе да успостави што 
ближе контакте са дијаспором, као 
што и отварање  изложбеног просто-
ра привредника из Републике Срп-
ске у Линцу, у згради компаније АЦ 
у улици Eduard-Suess-Straße 19.

О овом пројекту је присутне упо-
знао Председник Подручне привред-
не коморе Бањалука Горан Рачић,   

који је нагласио да је изложбени про-
стор једна од капија за улазак преду-
зећа из Републике Српске на тржи-
ште Аустрије, али и других земаља, 
да посети парохију у Линцу, подвла-
чећи да је Црква један од ослонаца 
српског народа, не само у дијаспори 
него и у матицама Републици Срби-
ји и Републици Српској. Захвалност, 
као и идеје и предлоге о сарадњи  су 
изнели и представници српског клу-
ба Вук Караџић и фирме Горан Бау из 
Штајера, самостлни привредник Ду-
шан Милетић из Линца, као и пред-
ставници српских привредника у 
Аустрије из Беча Нешко Честић и Бо-
рислав Капетановић, који је и пред-
седник Заједница српских клубова 
Беча.

Делегација је на крају посетила и 
предивну парохијску библиотеку, где 
их је дочекала управница Снежана… 
Председник Вишковић је обећао да 
ће послати као прилог најновије из-
дање књига о злогласном логору Ја-
сеновац.
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Српска православна црквена општина Линц, библотека "Острог"
Поштовани љубитељи добре књиге, упис нових члнова, издавање и примање је

суботом од 16,30 до 17,50 и недељом од 11,30 до 12,00 часова
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Отац ИЛАРИОН (Ђурица), духовник манастира Лелић

ШТА ЈЕ ПРАЗНОВЕРЈЕ
Могао сам браћo и сестре много једноставније да формулишем тему 

мог данашњег предавања: Немој имати других богова осим мене, то би би-
ла права формулација. Међутим, хтео сам да разложим у самом насло-
ву и због тога сам се определио да тема гласи: Празноверје, идолопоклон-
ство, гатање, магија, астрологија односно све алхемијске науке и псеудо-
науке агностицизам, атеизам (атеизми) и на крају сатанизам. У ствари 
ради се о гнусоби опустошења, или како је превео Ђуро Даничић мрзости 
опустошења.

Девалвација римокатоличког 
и протестанстског света на 
Западу, али понегде и пра-

вославног створила је један велики 
духовни празни простор. Та девал-
вација је у ствари сломила хришћан-
ски морал на многим местима, нека-
дашњег хришћанског света. Црни по-
кров антихришћанства је заправо по-
крио континенте данашњег Запада. 
Завладало је ново паганство, жудња 
за Сатаном, отимање из трулежнога 
из натрулога, распадљивога.

Некада у мојој раној младости, 
иако сам љубио оца Јустина ми смо 
умели из неке студентске лакомисле-
ности, када се вратимо са литурги-
је, дае добронамерно наругамо све-
том старцу што је ошинуо по Европи 
и Америци. Ја тада нисам познавао 
да је та камџија тада била неопход-
на. Господ је благоизволео да и ја са-
да могу да кажем управо те исте ре-
чи. Не по својој памети и по своме 
знању. Напросто то сада сви видимо. 
Онда је видео Божији светац отац Ју-
стин. Сада сви видимо да се стратези 

НАТО пакта држе уствари Нострада-
мусовог пророчанства. Они су зато 
и нас бомбардовали зато што следу-
ју тој магијској сфери Нострадамуса. 
Он је прво био римокатолички про-
рок и када је прорекао да ће пропа-
сти Ватиканска империја, онда су га 
се римокатолици одрекли.

Празноверје и безверје
Читава епоха осећа себе као не-

ку тачку унутар потпуног безумља. 
То каже једна књижевна критичарка, 
која се зове Шошана Елман, једна му-
дра Јеврејка.

Прва Божија заповест забрању-
је празноверје и забрањује безверје. 
Ја сам Господ Бог твој и немој има-
ти других богова осим мене. Празо-
верје је једна потпуна деформаци-
ја, потпуно супротна побожности. 
Мада је у ствари настрана изопаче-
ност претерана религиозност. То је 
оно што каже Свето писмо „Немој да 
будеш одвећ побожан“. Не мисли се 
на здраву побожност, већ на ове де-
формације. Безверје је, такође, једна 
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деформација, где мањка религиозно 
осећање. Празноверје је потпуна на-
страност религиозног осећања и све-
га оног што из њега проистиче.

Празноверје се додуше, каткада, 
поткрада и верницима. Празновер-
је може узети потпуно маску пра-
вославног понашања. Међу нама за-
право има много празноверних који 
нису истински прихватили трезве-
ност наше вере. Најлакше је залуђи-
вати се са једне стране празновер-
јем, а много је теже трезвеноумно 
веровати. Оно се испољава тако што 
се неким чиновимa наше свете вере, 
пре свега чинодејствима, а пре свега 
светим тајнама, пак и светом божан-
ском причешћу даје магијско значе-
ње и магијска моћ, на пример, запра-
во у магијском врзином колу налазе 
се они православни верници који се 
усуђују да као духовни лекари пре-
писују одређене молитве или све-
те тајне, освештања или благослове 
другима, својој браћи, приписујући 
им одређену чудотворну моћ, не во-
дећи рачуна на духовно стање оно-
га ко треба да прими неко свештено-
дејство.

Имао сам прилике у свом животу 
да причестим једног умирућег верни-
ка у смртном часу. Он је боловао од 
рака и родбина која је била празно-
верна, а уједно и православна при-
тискали су да свето причешће буде 
сваког дана. Болесник је попустио 
притисцима и замолио духовника да 
му то благослови и причешћивао се. 
Пошто је био врло трезвеноуман и 
своју болест је примио као своје стра-

дање, искупљење и као нешто што ће 
га избавити великих и жестоких му-
ка онога света , он није ни очекивао 
да ће бити исцељен. Међутим род-
бина је њему преписивала свете тај-
не, управо са жељом да га исцели. То 
је празноверје. И када сам га једном 
приликом причестио, родбина га је 
питала „Да ли му је боље?“ Он је од-
говорио: „Ништа ми није боље. Ја се 
страшно мучим, али ја сам ослобо-
ђен од греха. Разумете, мени је дата 
ова трпња да бих се спасао, а свето 
причешће ми је дато за вечно бла-
женство“.

Исто тако много грешимо када на-
иђемо на проблеме у нашој околини. 
Видимо младић је огрезао у дрогу, 
неваљао живот или се потпуно посу-
вратио. Онда се међу нама неко нађе 
ко му „препише“ свете тајне. То је ис-
то потпуно празноверје. Свете тајне 
нам нису дате да из њих избијемо не-
ку конкретну корист овога света. То 
је празноветна употреба светих тај-
ни. Оне су нам дате за оно главно- за 
нашу вечност. Та свештенодејства су 
чудотворна, али су чудотворна само 
вером. Без вере она су преписана или 
подељена као потпуно празноверје. 
Тога се треба клонити јер је то јако 
велики грех.

Став ја знам боље је потпуно су-
протан духу православља, јер је пра-
вославље много више од празновер-
ја. Православље је чак неупоредиво 
више од правоверја. Православље је 
обожење. Ми смо кроз позив на све-
тост позвани да се обожимо и поста-
немо богови. На Западу, али и код нас 
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хришћански свет је пао у потпуно 
празноверје. Отуда та тмурна слика 
моралне декаденције око нас.

О идолопоклонству
Наш век је идолопоклонички. Да-

ћу само неке обрисе ,јер није могу-
ће за ово време све изложити о овој 
теми. Цитирао бих на самом почет-
ку Светог Јустина философа, који је 
био савременик оних живих идоло-
поклоника, мада и међу нама има до-
ста идолопоклоника. Заправо у сва-
кој нашој души постоји искушење 
идолопоклонства. У току нашега да-
на од 24 часа паднемо барем пет ми-
нута у идолопоклонство. Међутим, 
будући Свети Јустин философ из пр-
вог и другог века њему је идолопо-
клонсво најближи водећи философ-
ски идолопоклоници тога времена. 
Он расправља се једним Јеврејем у 
писму о идолопоклонстви и божан-
ским стварима: „Никада неће о. Тео-
фане бити других богова, нити их је 
икада било, осим онога који је ство-
рио Васељену. Ми не мислимо да се 
наш Бог разликује од вашег (дакле 
Јеврејскога Бога примедба о. Илари-
она). То је онај исти Бог који је ваше 
оце из Египта извео моћном руком и 
испруженом мишицом. Не полажемо 
наду у некога другога Бога, а њих ни 
нема, него у истога Бога у кога се и 
ви уздате у Бога Аврамова, Исакова 
и Јаковљева“.

Овде се види да је наша вера са-
мо оплеменила Стари Завет, а ни-
је га укинула. Идолопоклонство је 
увек многобожачко. Кумири(идоли) 

су некада сребро и злато, дело људ-
ских руку, како певамо у псалмима 
„они уста имају а не говоре, очи има-
ју а не виде, уши имају а не чују, но-
здрве имају а не миришу…“ (Псалм 
115). Супротно идолима или кумири-
ма Бог је жив каже Исус Навин исто 
то каже и свети цар Давид у псалму. 
Бог оживљава, васкрсава из мртвих и 
улази у историју што вам је познато. 
Касније ћу споменути да не постоје 
богови који уста имају. Постоје и обо-
готворени деификовани људи. Идо-
лопоклонство је у бити језгро много-
боштва, односно паганства. Заправо 
то је прелест златног телета из Мој-
сијевих времена која је присутна и 
дан данас. Изгледа да је овај свет у 
потпуности идолопоклонички, мада 
се он назива атеистичким. Под ви-
дом атеизма врло често се прикри-
ва идолопоклонство. Осим тога идо-
лопоклонство је стално искушење 
и за нас хришћане. Ми смо стално 
изложени да у нашој души двојичи-
мо између Јеванђеља и идола. Идо-
лопоклонство обожава створења или 
творевину човечију. Идолопоклоник 
на пиједестал уздиже углавном кри-
вобогове небогове, лажне богове а и 
људе, уживања властита, расу, наци-
ју, локално припадање неком народу, 
претке, државу и врло често новац, 
односно богатство. Идолопоклонство 
у крајњим свођењу обожава демоне 
и то је на крају вид сатанизма. То је 
потпуно добровољно падање на тре-
ће ђаволско искушење из Јеванђеља. 
То је, заправо, обожавање апокалип-
тичке звери Откровења Јовановог, за 
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коју знамо да је Антихрист. То обо-
жавање је из даљине, антихрист се 
још није појавио, али већ има своје 
идолопоклонике. Не можете служи-
ти Богу и богатству. Дозвољено је би-
ти богат све до оне мере док наше бо-
гатство не постане наше божанство.

Идолопоклонство једино пори-
че божанску суштину живога Бога. 
Зато је оно неспојиво са хришћан-
ством. Мени се чини да је нама љу-
дима идолопоклонство урођено, али 
да смо га током живота и образовање 
и цивилизацију додир са уметношћу 
покупили. Мислим да нас је Ориген 
уловио на делу као религиозне бо-
леснике када вели да „идолопокло-
ник своје вечно познање Бога при-
мењује на било шта друго осим на 
живог Бога“. Знате да је Ориген осу-
ђен због неких заблуда у вери, међу-
тим на овом месту, у овој мисли мени 
се чини да је потпуно у праву.

Свима су познати спортски идо-
ли и не бих да се на ту „златну те-
лад“ уопште острвим или било ко-
га повредим. Многе међу њима и сам 
поштујем. Знам да су потпуно неду-
жни. То идолопоклонство великих 
спортиста не зависи од њих. Ја не го-
ворим против спорта или спортиста, 
сачувај Боже. У спортском часопису 
СQ (Спортски коефицијент) у бро-
ју 2 на 32. страници пише да су не-
ки Будисти у Бангкоку поставили у 
пагоди кип фудбалера Дејвида Бе-
кама. Један од будистичких жреца је 
рекао да они не славе само богове од 
ебоновине, злата или слоноваче већ 
и људе од крви меса. То је дакле пот-

пуно идолопоклонство. У Чикагу и 
другим градовима Америке и Евро-
пе веома се множи секта која се зове 
„Пагански пут“ која је у основи мно-
гобожачка. Шири се дакле империја 
окултистичког бизниса и индустри-
ја спиритизма. Фудбалски навијачи 
у новије време, како пишу новине, 
откидају бусене са зеленог тепиха и 
односе кући као својеврстан фетиш. 
Вама је позната многобожачка паро-
ла која је вероватно дошла из Црне 
Горе, са Цетиња: „Ми имамо свога 
Бога он се зове Бодирога“. Ја Дејана 
Бодирогу веома волим и поштујем. 
Због њега сам ушао на гроб Господ-
њи јер је то била најбоља препору-
ка за на Србе који смо тамо стигли. 
Знам да је он достојан сваке похва-
ле, врло је побожан и православан. 
Али ето десило се да га ставе на пи-
једестал неког божанства. Међутим, 
сасвим је недужан тај „Бели Меџик“, 
он не само да је крштен и миропома-
зан већ и васкрсао из смрти идолопо-
клонства, јер је потпуно православни 
хришћанин кога описује и лепота ду-
ха и тела а који је наследио од својих 
ујака Херцеговаца.

Најлакши начин да човек заради 
милион долара је да оснује секту- пи-
ше Рон Хабард, оснивач Сајентоло-
гије. Ви знате да је јапански цар по 
обичајном праву деификован и да се 
њему приступа на идолопоклонич-
ки начин. Адолф Хитлер је рецимо 
био обавештен да је више људи оду-
шевљено његовом окрутношћу по-
дигло олтаре усвојим кућама где су 
његовим фотографијама приносили 
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жртве. Та идолопоклоничка апоте-
оза коснула се и Владимира Илића 
Лењина, Карла Маркса па и известан 
начин и Џона Кенедија, Стаљина ко-
ји је има поклонике његовог култа. И 
код нас је царевао један кумир од кр-
ви и меса по имену Јосип Броз Тито.

Сав Олимпски многобожачки 
Пантеон је имао узоре у деификова-
ним људима, кажу познаваоци ста-
ре културе. Ти богови сигурно нису 
од искона, већ су постали то проце-
сом обоготворења, односно уписом у 
ред богова. Пре деификације у старој 
Грчкој и Риму ти људи су имали сво-
је биографије, датум и место рођења. 
Мени се данас чини да тај Олимп-
ски Пантеон васкрсава и да се на ис-
ти начин стварају полубогови нашег 
времена.

Богови од крви и меса су били 
Александар Велики код Грка, Јулије 
Цезар код Римљана, а у нашем време-
ну су то многи виђени глумци и по-
пуларни спортисти. Мерилин Мон-
ро има свој храм где се бласфемно 
дели наркотик и на тај начин паро-
дира латинска миса пред њеним ки-
пом који је постављен ту као божан-
ство. Такав култ има Елвис Присли, 
Френк Синатра, Антонио Бандерас, 
Роберт Редфорд, Арнолд Шварцене-
гер, Харисон Форд, Франц Бекенбау-
ер, француску фудбалер Зидан-Зиза, 
Петар Челик, Дејан Бодирога, Дејан 
Станковић, Дејан Савићевић и један 
раскалуђер Распућин, Мохамед Али 
и сви Битлси, а нарочито Џон Ле-
нон, Ролингстоунси, а посебно Мик 
Џегер, на филму некада Валентино, 

Грета Гарбо, Марлон Брандо, Салва-
дор Дали међу сликарима, Брижит 
Бардо, Рудолф Нурејев међу плесачи-
ма… и тако даље.

Свети апостол Павле види уз-
рок ове појаве идолопоклонства ме-
ђу људима у хомосексуалности и уз-
рок уопштег богоборства. То се може 
видети у Делима апостолским. Све-
ти Павле је провео много времена 
на стадионима, Олимпијадама. То 
се види из његовог стила, нарочито 
Посланицама Коринћанима. Он сма-
тра да у свој тој жестини идолопо-
клоничкој да стоји мужеложништво, 
односно хомосексуалност. Не прави 
себи идола и нити каквога лика, не-
мој им се клањати нити служити. То 
је оно о чему смо говорили, а то је 
друга Божија заповест. Други Васе-
љенски сабор одржан 787 године по-
лазећи од овоплаћења речи божије 
Логоса дозвољава иконопоштовање 
Иконе Христове, Пресвете Богороди-
це, анђела и свих светих. „Част иска-
зана на икони односи се на онога ко-
ји је на икони приказан“, каже Свети 
Василије Велики. Ово кажем да неко 
не би нама приписао да поштовање 
икона којим случајем значи идоло-
поклонство. Ко поштује икону по-
штује личност која је на њој израђе-
на, дакле не саму материју. Ми се не 
клањамо икони већ је почаствујемо.
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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:
Породица Ђурановић 10
Слађана Ђурић 5
Породица Поповић 10
Винка Матић 5
Милка Дујаковић 5
Милорад Филиповић 5
Микић Зоран и Сузана 5
Мирјана Јовандић 10
Милијана Петковић 10
Породица Миладиновић 10
Породица Симић 10

Славко Пештић 10
Здравко Тадић 10
Момчило Вуковић 10
Породица Петковић 5
Зоран Лакетић 5
Перо и Бранка Видовић 10
Породица Ђурановић 10
Лазар Рожић 10
Горан Врховац 5
Породица Радичић 5
Мираја, Адријана и Радмила 10

Марија, Љиљана и Снежана 10
Породица Ћирић 10
Јована и Миладин  5
Машинка Мачкић 10
Марта Мандић 10
Небојша Милешевић 10
Копун 10
Адриан Пијуновић 10
Породица Миладиновић 10
Роса Стојчић 5

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

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

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